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Página

09.04.2015 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Participação

Popular e de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

15.08.2015 793

15.06.2015 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

11.08.2015 440

17.06.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

27.08.2015 1353

18.06.2015 3ª Reunião Ordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

19.08.2015 845

01.07.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 848

07.07.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.08.2015 849
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07.07.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.08.2015 851

08.07.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

11.08.2015 440

08.07.2015 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

15.08.2015 794

08.07.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 852

08.07.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 858

08.07.2015 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

26.08.2015 1254

09.07.2015 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

11.08.2015 446
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na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

09.07.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 861

10.07.2015 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

11.08.2015 452

10.07.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação de

Maria do Carmo Lara Perpétuo

para Presidente da Fundação

Helena Antipoff – FHA

15.08.2015 795

10.07.2015 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

15.08.2015 796

13.07.2015 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

19.08.2015 863

14.07.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

15.08.2015 797
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Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

14.07.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

15.08.2015 799

14.07.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

15.08.2015 800

14.07.2015 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

26.08.2015 1255

15.07.2015 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

05.08.2015 49

15.07.2015 43ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

15.08.2015 806

16.07.2015 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

15.08.2015 808
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na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.07.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

15.08.2015 810

17.07.2015 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

19.08.2015 865

03.08.2015 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

19.08.2015 865

04.08.2015 59ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

06.08.2015 52

04.08.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.08.2015 867

04.08.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

19.08.2015 870

04.08.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

19.08.2015 876
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Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

04.08.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.08.2015 877

04.08.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.08.2015 1256

04.08.2015 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

28.08.2015 1401

04.08.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

29.08.2015 1541

05.08.2015 60ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

07.08.2015 176

05.08.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

15.08.2015 812
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05.08.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 878

05.08.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 882

05.08.2015 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

26.08.2015 1257

06.08.2015 61ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

08.08.2015 329

06.08.2015 18ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Homenagear a Escola Estadual

Cesário Coimbra, de

Muzambinho, pelo Centenário

de sua Fundação

15.08.2015 785

06.08.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 885

06.08.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

19.08.2015 887
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na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

06.08.2015 9ª Reunião Ordinária da

Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

19.08.2015 889

07.08.2015 2ª Reunião Especial da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.08.2015 892

07.08.2015 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 893

10.08.2015 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 894

11.08.2015 62ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

13.08.2015 544

11.08.2015 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

19.08.2015 895

11.08.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.08.2015 897
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11.08.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

19.08.2015 898

11.08.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

25.08.2015 1248

11.08.2015 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

26.08.2015 1261

11.08.2015 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.08.2015 1262

11.08.2015 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de Daniel

Lisbeni Marra Fonseca para o

Cargo de Diretor-Geral do

IGTEC

27.08.2015 1367

11.08.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

29.08.2015 1543



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

12.08.2015 63ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

14.08.2015 658

12.08.2015 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

19.08.2015 900

12.08.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

26.08.2015 1263

12.08.2015 44ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.08.2015 1266

12.08.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

26.08.2015 1267

12.08.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

26.08.2015 1273

12.08.2015 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

26.08.2015 1275
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12.08.2015 45ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

27.08.2015 1367

12.08.2015 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de José

Francisco Vieira de Seniuk para

o Cargo de Diretor-Geral do

Detel

27.08.2015 1368

12.08.2015 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.08.2015 1410

12.08.2015 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

28.08.2015 1413

13.08.2015 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

15.08.2015 785

13.08.2015 19ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada à

Entrega ao Sr. Anastácio

Mileno Freire Bandeira do

Título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais

18.08.2015 835
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13.08.2015 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

26.08.2015 1277

17.08.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.08.2015 1276

18.08.2015 64ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

20.08.2015 916

18.08.2015 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

27.08.2015 1369

18.08.2015 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

28.08.2015 1416

18.08.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.08.2015 1417

18.08.2015 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

28.08.2015 1420
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Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

18.08.2015 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.08.2015 1423

18.08.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.08.2015 1424

18.08.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

29.08.2015 1547

19.08.2015 65ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

21.08.2015 1039

19.08.2015 20ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada ao

Lançamento, em Minas Gerais,

do Plano Safra da Agricultura

Familiar 2015-2016

25.08.2015 1190

19.08.2015 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

26.08.2015 1278
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na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.08.2015 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

28.08.2015 1426

19.08.2015 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

29.08.2015 1550

19.08.2015 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

29.08.2015 1551

19.08.2015 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

29.08.2015 1555

20.08.2015 66ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

22.08.2015 1129

20.08.2015 21ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Comemorar do Dia do Maçom

25.08.2015 1227

20.08.2015 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

28.08.2015 1430
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Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

20.08.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

28.08.2015 1431

20.08.2015 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

29.08.2015 1556

20.08.2015 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

29.08.2015 1557

21.08.2015 22ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Homenagear o Congado

27.08.2015 1342

21.08.2015 46ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.08.2015 1432

25.08.2015 67ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

27.08.2015 1279
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25.08.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

28.08.2015 1435

25.08.2015 2ª Reunião Especial da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

28.08.2015 1436

25.08.2015 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

29.08.2015 1558

26.08.2015 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

28.08.2015 1401

27.08.2015 68ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

29.08.2015 1466
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 15/7/2015

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Glaycon Franco e João Leite (substituindo o deputado Carlos Pimenta, por indicação

da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado  Arlen  Santiago,  declara  aberta  a  reunião  e

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

Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas

datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Mariah Brochado, secretária

adjunta da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais (18/6/2015);

e da Sra. Ana Maria Figueiredo de Souza (2),  secretária  de Atenção à Saúde do

Ministério  da Saúde (substituta)  (2/7/2015).  O presidente  acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 577/2015, no 1º turno, do qual designou como relator o deputado

Carlos 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

1.501, 1.548 e 1.550/2015.  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  2.599  a

2.601/2015. São recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes

requerimentos:

nº 2.686/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater os problemas de gestão e as condições de atendimento da UPA

Justinópolis, sediada no Município de Ribeirão das Neves;

nº 2.687/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
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governo do Estado e às Secretarias de Estado de Saúde e de Transportes e Obras

Públicas pedido de providências para sanear os problemas do Hospital Infantil João

Paulo II, elencados em relatório encaminhado à Comissão de Saúde;

nº 2.688/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  Público  de  Juiz  de  Fora  pedido  de  providências  para  que  promova

investigação sobre o não cumprimento do contrato da empresa Unihealth Logística

Ltda.  com  a  Prefeitura  Municipal  devido  ao  desperdício  de  insumos  sob  sua

responsabilidade (fitas reagentes de glicemia);

nº 2.691/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater as políticas públicas que contemplem crianças com transtornos

de  déficit  de  atenção  e  hiperatividade  (TDAH)  e  transtornos  específicos  de

aprendizagem (TEA);

nº  2.692/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

audiência pública conjunta desta comissão com a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia para debater a implantação do curso de medicina no Município de Poços

de Caldas, recentemente anunciado pelo Ministério da Saúde e Educação;

nº 2.693/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas à liberação das

parcelas  do  Convênio  nº  2.188/13  que  foi  concedido  ao  Núcleo  Regional  de

Barbacena de Voluntários  e  Prevenção e  Combate  ao  Câncer  do  Hospital  Mário

Penna  para  dar  continuidade  à  construção  do  segundo  módulo  do  Centro  de

Atendimento Multiprofissional aos Portadores de Câncer;

nº 2.695/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre as ações tomadas e

planejadas  em  decorrência  da  Nota  Técnica  nº  001/2015  do  Centro  de  Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  da  Saúde  –  CAO-Saúde  –

especialmente sobre: a regulamentação do fluxo para o atendimento de demandas

judiciais  pelos  coordenadores  macrorregionais  de  Regulação  Assistencial;  para  o

fornecimento de transporte aéreo – UTI terrestre; das repercussões/facilitadores para

compra de leitos privados de prestadores; da prioridade legal no chamamento desses

prestadores  para  contratação  emergencial;  dos  preços  dos  serviços  fixados  por
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macrorregiões em conformidade à capacidade operacional instalada; dos sistemas de

pagamento, prestação de contas, regulação dessas demandas junto aos prestadores

privados; e publicidade/transparência; a manutenção do exercício do poder de polícia

sanitária,  administrativa  e  gestora  pelos  atuais  coordenadores  de  Centrais  de

Regulação Macrorregional; o plano de ação para expansão e melhoramento da Rede

de Atenção à Saúde – RAS –  na  área de atenção hospitalar,  em cada uma das

macrorregiões  de  saúde;  e  sobre  a  proposta  de  aprimoramento  da  estrutura  no

Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde – Najs.

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 agosto de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Carlos Pimenta – Doutor Jean Freire.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 4/8/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  –

Correspondência: Mensagens nºs 53, 54 e 55/2015 (encaminhando o Projeto de Lei

nº 2.544/2015, a Indicação nº 20/2015 e o Projeto de Lei nº 2.545, respectivamente),

do governador do Estado – Ofícios – 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 38/2015 – Projetos de Lei nºs

2.546  a  2.593/2015  –  Requerimentos  nºs  1.551  a  1.600/2015  –  Requerimentos

Ordinários nºs 1.911 a 1.923/2015 – Proposições Não Recebidas: Requerimento do

deputado  Thiago  Cota  –  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública (2), de Esporte, de Direitos Humanos, de Saúde e de Assuntos

Municipais  –  Questão  de  Ordem  –  Registro  de  Presença  –  Oradores  Inscritos:

Discursos  da  deputada  Geisa  Teixeira  e  dos  deputados  Cristiano  Silveira  e  Léo

Portela; Questões de Ordem; discurso do deputado Antônio Jorge – 2ª Parte (Ordem

do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  –  Decisões da  Presidência  (4)  –

Comunicação da Presidência –  Leitura de Comunicações – Questão de Ordem –

Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Doutor Wilson

Batista – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Jorge – Antonio

Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra –

Dilzon Melo – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo –

Elismar  Prado –  Emidinho Madeira  – Fabiano Tolentino  – Fábio  Avelar  Oliveira  –

Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil  Pereira – Gilberto Abramo –

Glaycon  Franco  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo  Valadares  –  Inácio  Franco  –  Ione
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Pinheiro – Isauro Calais – João Leite – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário

Marcio Santiago – Neilando Pimenta – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério

Correia  –  Rosângela  Reis  –  Sargento  Rodrigues  –  Vanderlei  Miranda  –  Wander

Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h8min, a lista de comparecimento

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

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

o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

– A deputada Geisa Teixeira, 2ª-secretária  ad hoc, procede à leitura das atas das

quatro reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

– O deputado Ulysses Gomes, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 53/2015*

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento de créditos

estaduais,  tributários  e  não  tributários,  dos  quais  sejam  devedoras  empresas  em

processo de recuperação judicial.

O projeto tem por finalidade regulamentar, no âmbito estadual, o parcelamento de

créditos  estaduais  dos  quais  sejam  devedoras  empresas  em  processo  de

recuperação judicial, uma vez que esta matéria ainda não se encontra devidamente

normatizada no Estado de Minas Gerais.

Saliento  que  a  implementação  proposta  encontra-se  em  conformidade  com  o

tratamento  dado  ao tema em âmbito  federal,  notadamente  no  que  diz  respeito  à

promulgação da Lei Federal n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, que incluiu o art.
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10-A na Lei Federal n° 10.522, de 19 de julho de 2002, instituindo o parcelamento dos

débitos das empresas que obtiverem o deferimento da recuperação judicial. 

Ademais,  conforme  se  extrai  da  Exposição  de  Motivos  encaminhada  pelo

Advogado-Geral do Estado, em conjunto com o Secretário de Estado de Fazenda,

que  faço  anexar  a  esta,  a  regulamentação  ora  pretendida  consubstancia-se  em

medida relevante para efetivação da recuperação judicial e, via de consequência, da

preservação da empresa e de sua função social, máximas do ordenamento jurídico

pátrio.

Por  fim,  impende  ressaltar  que  tal  medida  contribuirá  para  a  redução  da

judicialização da matéria, minimizando a necessidade de intervenção do Judiciário no

tema e assegurando a almejada razoável duração do processo.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

Exposição de Motivos Conjunta

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Encaminho à consideração de V. Exa. projeto de lei dispondo sobre o parcelamento

de débitos, tributários e não tributários, de empresas em processo de recuperação

judicial, dos quais o Estado de Minas Gerais seja titular.

A proposição parece mostrar-se necessária, na medida em que, como é sabido, a

Lei Federal n° 13.043, de 2014 incluiu o art. 10-A na Lei Federal n° 10.522, de 2002,

instituindo,  no âmbito federal,  o  parcelamento  para as  empresas que obtiverem o

deferimento da recuperação judicial.

No âmbito federal já ocorreu a regulamentação do parcelamento de empresas em

recuperação judicial, tendo para tanto sido editada a Portaria Conjunta n° 1, de 13 de

fevereiro  de  2015,  que  alterou  a  Portaria  Conjunta  PGFN/RFB  n°  15,  de  15  de

dezembro de 2009, que dispõe sobre o parcelamento de débitos para com a Fazenda

Nacional.

Importante registrar o disposto no art. 155-A do CTN – Código Tributário Nacional –,

dispõe que, verbis:
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“Art. 155-A – O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas

em lei específica. (Incluído pela LCP n° 104, de 10/1/2001)

(.....)

§  3°  – Lei  específica disporá sobre  as  condições de parcelamento  dos créditos

tributários do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela LCP n° 118, de 2005).

§ 4° – A inexistência da lei específica a que se refere o § 3° deste artigo importa na

aplicação das leis  gerais  de  parcelamento do ente  da  Federação ao devedor  em

recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior

ao concedido pela lei federal específica. (Incluído pela LCP n° 118, de 2005).”

Até o momento não há, no Estado de Minas Gerais, legislação específica sobre

parcelamento das empresas em recuperação judicial, parecendo de bom alvitre que o

legislador  estadual  delibere sobre a matéria,  suprindo tal  omissão, até mesmo de

forma a evitar a interferência do Poder Judiciário, o que já se tem verificado.

Por outro lado, o parcelamento de débitos tributários de empresas em processo de

recuperação  judicial  já  foi  objeto  de  deliberação  pelo  CONFAZ,  que  editou  o

CONVÊNIO ICMS 59, de 22 de junho de 2012. (Anexo III).

Diante  do  exposto,  considero  importante  que  a  legislação  do  Estado  de  Minas

Gerais disponha sobre o parcelamento de débitos,  tributários e não tributários, de

empresas  em  processo  de  recuperação  judicial,  sanando  a  lacuna  acima

mencionada, contribuindo,  destarte, para a recuperação e consequente preservação

da empresa.

São  essas  as  razões  que  nos  levam  a  submeter  ao  elevado  crivo  de  Vossa

Excelência o projeto de lei em comento, para que seja encaminhado para exame e

deliberação dos Nobres Parlamentares do Poder Legislativo.

Respeitosamente,

Onofre  Alves  Batista  Júnior,  Advogado-Geral  do  Estado  –  José  Afonso  Bicalho

Beltrão da Silva, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.544/2015

Dispõe sobre o parcelamento de créditos estaduais, tributários e não tributários, dos

quais sejam devedoras empresas em processo de recuperação judicial.

Art. 1º – Os créditos tributários e não tributários dos quais o Estado de Minas Gerais
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seja  titular,  de  responsabilidade  do  devedor  que  pleitear  ou  tiver  deferido  o

processamento  da  recuperação judicial,  nos  termos dos  arts.  51,  52  e  70  da  Lei

Federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão ser parcelados nos termos

desta lei, observada a regulamentação do Poder Executivo.

Art. 2º – O parcelamento abrangerá todos os créditos tributários e não tributários

existentes  em  nome  do  devedor,  na  condição  de  contribuinte  ou  responsável,

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, ressalvados

os parcelamentos em curso.

§ 1º – Parecer aprovado pelo Advogado-Geral do Estado, admitida a delegação,

poderá excluir da norma prevista no caput crédito tributário que contenha matéria cujo

tempo  processual  de  demanda  ou  outras  situações  específicas  recomendem  tal

medida.

§  2º  –  Os  créditos  consolidados  na  data  do  requerimento  do  parcelamento,

incluindo juros, multas e demais acréscimos legais, poderão ser pagos:

I  –  tratando-se  de  microempresas  e  empresas  de pequeno  porte,  regularmente

enquadradas  no  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e

Contribuições – Simples Nacional –, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123,

de 14 de dezembro de 2006, em até cento e vinte parcelas, calculadas observando-

se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

a) da 1ª à 12ª prestação: 0,30% (trinta centésimos por cento);

b) da 13ª à 24ª prestação: 0,40% (quarenta centésimos por cento);

c) da 25ª à 36ª prestação: 0,60% (sessenta centésimos por cento);

d) da 37ª à 119ª prestação: 1% (um inteiro por cento);

e) 120ª prestação: saldo devedor remanescente.

II – nos demais casos, em até 100 (cem) parcelas, calculadas observando-se os

seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

a) da 1ª à 12ª prestação: 0,30% (trinta centésimos por cento);

b) da 13ª à 24ª prestação: 0,40% (quarenta centésimos por cento);

c) da 25ª à 36ª prestação: 0,60% (sessenta centésimos por cento);

d) da 37ª à 99ª prestação: 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento);

e) 100ª prestação: saldo devedor remanescente.
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§ 3º – As parcelas serão mensais e sucessivas.

§ 4º – Sobre o valor das parcelas, incidirão juros moratórios equivalentes à taxa

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic –, calculados na

data  do  efetivo  pagamento,  nos  termos  do  art.  226  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, ou pelo índice que vier a substituí-la na atualização dos créditos

estaduais, tributários ou não.

§ 5º – O devedor em recuperação judicial poderá desistir  dos parcelamentos em

curso  e  solicitar  que  eles  sejam  parcelados  nos  termos  desta  lei,  observado  o

seguinte:

I – a concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens e direitos do

devedor  ou  de  seus  responsáveis  que tenham  sido  constituídos  em garantia  dos

respectivos créditos;

II – havendo fiança no parcelamento em curso, o fiador deverá firmar outro termo,

ressalvada a hipótese de oferecimento de nova garantia aceita pelo credor.

Art. 3º – A cada recolhimento, os valores serão imputados às parcelas originais dos

créditos  consolidados,  conforme  a  sua  respectiva  natureza,  obedecida  a  ordem

inversa  da  classificação  prevista  no  art.  83  da  Lei  Federal  nº  11.101,  de  2005,

devendo  ser  extinto,  por  último,  o  devido  na  condição  de  sujeito  passivo  por

substituição tributária.

Art. 4º – O parcelamento de que trata esta lei implica:

I – reconhecimento do crédito e renúncia à impugnação, reclamação ou recurso a

ele relacionado;

II – desistência da ação, caso o crédito constitua objeto de processo judicial;

III – confissão extrajudicial irrevogável e irretratável do crédito;

IV – renúncia do direito sobre o qual se funda ou se fundariam as ações judiciais.

Art. 5º – O devedor em recuperação judicial poderá ter apenas um parcelamento de

que trata a presente lei, vedado o reparcelamento.

§ 1º – É admitida a inclusão, no parcelamento concedido, de créditos tributários e

não tributários, desconhecidos quando da consolidação, desde que referentes a fatos

anteriores ao requerimento.

§ 2º – Na hipótese do § 1º o crédito incluído será acrescido às parcelas restantes,

mediante a divisão do valor atualizado pelo número de frações não quitadas.
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Art.  6º  –  Implicarão  imediata  revogação  do  parcelamento,  independente  de

comunicação prévia, ficando o saldo devedor automaticamente vencido, as seguintes

hipóteses:

I – a não concessão da recuperação judicial de que trata o art. 58 da Lei Federal nº

11.101, de 2005;

II – o não pagamento de duas parcelas consecutivas ou cinco alternadas, ou o não

pagamento de uma parcela, estando pagas todas as demais;

III – a inadimplência relativa a mais de um crédito tributário exigível; ou

IV – a decretação da falência.

Parágrafo  único  –  Na  hipótese  prevista  no  caput,  o  saldo  remanescente  será,

conforme o caso, inscrito em Dívida Ativa ou encaminhado para prosseguimento da

execução.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

* – Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 54/2015*

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos  termos  do  inciso  XXIII  do  art.  62  da  Constituição  do  Estado,  submeto  à

apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome do Senhor Henrique Pereira

Dourado para o cargo de Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais.

A referida autarquia tem por finalidade gerar recursos mediante exploração de jogos

lotéricos e similares no Estado, incluído o jogo eletrônico por meio físico e digital, e

destiná-los à promoção do bem-estar social, a programas nas áreas de assistência,

desportos, educação, saúde e desenvolvimento social.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, os requisitos necessários para

ocupar o cargo de Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

– À Comissão Especial.

* – Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 20/2015

Indicação do nome de Henrique Pereira Dourado para o cargo de diretor-geral da

Loteria do Estado de Minas Gerais.

– À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 55/2015*

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal  do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais,  até  o  limite  de  R$12.604.751,79  (doze  milhões  seiscentos  e  quatro  mil

setecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).

A suplementação ora proposta, segundo informações apresentadas pela Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão, tem por objetivo cobrir despesas da Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais com pessoal e encargos sociais, outras despesas

correntes e investimentos.

Cabe esclarecer, por oportuno, que o crédito será viabilizado à conta de excesso de

arrecadação  da  receita  de  recursos  para  cobertura  do  déficit  atuarial  do  Regime

Próprio de Previdência Social,  remanejamento de dotação orçamentária própria de

Recursos Ordinários, remanejamento de dotação orçamentária própria de operações

de crédito contratuais, além do saldo financeiro das receitas próprias de Doações de

Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado, de

Recursos Diretamente Arrecadados e da Alienação de Bens e Entidades Estaduais.

Além  disso,  parte  do  crédito  se  refere  a  convênios  firmados  com Ministério  da

Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sendo estes

suplementados por saldo financeiro, excesso de arrecadação e saldos financeiros das

respectivas contrapartidas, tudo em conformidade com os incisos I, II e III do § 1º do

art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições

do inciso V do art. 167 da Constituição da República.
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Anoto, por fim, que as regras inscritas no presente projeto decorrem de proposta a

mim  formulada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,

consubstanciando o resultado de estudos desenvolvidos pela Pasta em sintonia com

a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.545/2015

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais,  até  o  limite  de  R$12.604.751,79  (doze  milhões  seiscentos  e  quatro  mil

setecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), para atender a:

I  –  pessoal  e  encargos  sociais,  até  o  valor  de  R$7.365.068,40  (sete  milhões

trezentos e sessenta e cinco mil sessenta e oito reais e quarenta centavos);

II  –  outras  despesas  correntes,  até  o  valor  de  R$2.287.644,59  (dois  milhões

duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove

centavos);

III  –  investimentos,  até  o  valor  de  R$2.952.038,80  (dois  milhões  novecentos  e

cinquenta dois mil trinta e oito reais e oitenta centavos).

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:

I – do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  –  RPPS  –,  no  valor  de

R$7.365.068,40 (sete milhões trezentos e sessenta e cinco mil sessenta e oito reais e

quarenta centavos);

II – do remanejamento de dotação orçamentária própria de Recursos Ordinários, do

grupo de Outras Despesas Correntes, no valor de R$293.580,70 (duzentos e noventa

e três mil quinhentos e oitenta reais e setenta centavos);

III – do saldo financeiro do convênio nº 777124, firmado em 28 de dezembro de
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2012,  entre  a  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  a  Secretaria  de

Direitos Humanos da Presidência da República, no valor de R$180.677,23 (cento e

oitenta mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos);

IV – do saldo financeiro de contrapartida do convênio nº 777124, firmado em 28 de

dezembro  de  2012,  entre  a  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  a

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no valor de R$855,69

(oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos);

V  –  do  saldo  financeiro  da  receita  de  recursos  diretamente  arrecadados,  de

contrapartida do convênio nº 777124, firmado em 28 de dezembro de 2012, entre a

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Direitos Humanos da

Presidência da República, no valor de R$6.137,46 (seis mil cento e trinta e sete reais

e quarenta e seis centavos);

VI  –  do  convênio  nº  814321,  firmado  em  30  de  dezembro  de  2014,  entre  a

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Justiça, no valor de

R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais);

VII  –  do  saldo  financeiro  da  receita  de  recursos  diretamente  arrecadados,  de

contrapartida do convênio nº 814321, firmado em 30 de dezembro de 2014, entre a

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Justiça, no valor de

R$17.243,00 (dezessete mil duzentos e quarenta e três reais);

VIII  –  do  saldo  financeiro  da  receita  de  Doações  de  Pessoas,  de  Instituições

Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado, no valor de R$7.175,50

(sete mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos);

IX – do saldo financeiro da receita própria de Recursos Diretamente Arrecadados,

no  valor  de  R$2.092.456,81  (dois  milhões  noventa  e  dois  mil  quatrocentos  e

cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos);

X –  do  saldo  financeiro  da  receita  própria  de  Alienação de  Bens  de Entidades

Estaduais, no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais);

XI – do remanejamento de dotação orçamentária própria de Operações de Créditos

Contratuais do grupo de Outras Despesas Correntes, no valor de R$2.476.857,00

(dois milhões quatrocentos e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais).

Art. 3º – A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
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República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

– Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do

art. 204 do Regimento Interno.

* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Adeilton  de  Souza  Rocha,  presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  de

Segurança Penitenciária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  informando  a  realização  de

assembleia geral em 16/7/2015, na Praça da Assembleia, com indicativo de greve,

em  razão  do  descaso  do  governo  com  o  sistema  prisional  e  em  repúdio  pela

indicação de um coronel da PMMG como subsecretário de Administração Prisional. (–

À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Adriano  Santhiago  de  Oliveira,  secretário  de  Mudanças  Climáticas  e

Qualidade  Ambiental  (substituto)  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  informando  o

repasse  de  recursos  relativos  ao  convênio  celebrado  entre  esse  ministério  e  a

Secretaria de Meio Ambiente. (– 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.  Alexandre  de  Menezes  Rodrigues,  corregedor  do  Conselho  Regional  de

Medicina  de  Minas  Gerais,  reiterando  solicitação  feita  anteriormente  relativa  ao

Requerimento n° 390/2015, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Amélia  Albernoz  e  outros  servidores  administrativos  lotados  na

Superintendência Regional de Ensino de Paracatu solicitando apoio desta Casa para

a aprovação das reivindicações que visam corrigir as distorções salariais da categoria

nos últimos 12 anos. (– À Comissão de Educação.)

Do  Sr.  André  Luís  Santana  Moraes,  presidente  da  Minas  Arena,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  Ordinário  n°  1.550/2015,  da  Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. André Quintão Silva, secretário de Trabalho, prestando informações relativas

ao  requerimento  da  Comissão  do  Trabalho  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

828/2015/SGM. (– Anexe-se ao referido requerimento.)
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Do  Sr.  Antonio  Julio  Costa,  prefeito  municipal  de  Passa-Tempo,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.389/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Antônio  Sérvulo  dos  Santos,  corregedor-geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  610/2015,  da  Comissão de  Segurança

Pública.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, deputado federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 820/2015, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Carlos Nicodemos, vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da

Criança e  do  Adolescente  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da

República,  recomendando a  esta Casa um pronunciamento  sobre  os  25  anos  do

Estatuto da Criança e do Adolescente, celebrados em 13/7/2015. (– À Comissão do

Trabalho.)

Do  Sr.  Cristiano  Xavier  da  Costa,  prefeito  municipal  de  Caparaó,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.109/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres

da Presidência da República, prestando informações relativas ao Requerimento nº

737/2015, da Comissão Extraordinária das Mulheres.

Da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de Gestão

e  Atendimento  da  Presidência  da  República,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 928/2015, do deputado Arlen Santiago.

Do Sr.  Estêvão Ferreira  Couto,  defensor  público  federal,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 689/2015, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr.  Fausto  Pereira  dos Santos,  secretário  de  Saúde,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 297/2015, do deputado Dirceu Ribeiro.

Da  Sra.  Fernanda  Barrueco  Pinheiro  e  Silva  e  do  Sr.  Bruno  Miranda  Vieira,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  Ordinário  nº  1.898/2015,  da

Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Fernando Antônio de Souza Costa, coordenador do Grupo Gestor ABC-MG

do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento Ordinário n° 1.231/2015.
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Do Sr. Francisco das Chagas Ribeiro Filho,  diretor  do Departamento de Crédito

Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia de ordens

bancárias referentes ao Convênio nº 791213/2013. (– 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.  Frederico  Levindo  Coelho,  corregedor  regional  de  Polícia  Federal  em

exercício do Departamento de Polícia Federal,  prestando informações relativas ao

Requerimento Ordinário nº 1.906/2015, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Frederico  Souza,  gerente  de  Relações  Institucionais  da  Via  040  (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  Ordinários  nos  1.539  e

1.903/2015.

Do Sr.  Gabriel  Ferreira  Bartholo,  gerente-geral  da  Embrapa Café,  informando a

celebração  de  convênio  entre  essa  empresa  e  a  Epamig.  (–  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.)

Dos Srs. Alex Sandro Gonçalves Pereira, chefe de gabinete do ministro do Trabalho

e  Emprego  (substituto),  e  André  Menegotto,  secretário-executivo  (substituto)  do

Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 9.350/2015, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Bertoldo  Mateus  de  Oliveira  Filho,  coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com

Deficiência  e  Idosos,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

1.538/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Carlos Evandro Coelho da Fonseca, superintendente regional do Dnit (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  685  a  687/2015,  da

Comissão de Assuntos Municipais, e 926/2015, do deputado Leonídio Bouças.

Do Sr. Carlos Henrique Silva Santos, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

dos  Transportes,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  Ordinário  n°

1.879/2015.

Da  Sra.  Cristina  Guimarães,  assessora  da  Presidência  do  BDMG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.442/2015, da Comissão de Saúde.
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Do Sr. Denílson Martins, presidente do Sindipol-MG, apresentando a esta Casa,

para apreciação, a pauta de prioridades da Polícia Civil. (– À Comissão de Segurança

Pública.)

Do Sr. Djair Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério

da  Integração  Nacional  (3),  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que

menciona.  (–  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.  Eduardo  Barbosa,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 503/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Eduardo César Moreira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba,

encaminhando cópia da moção de pesar aprovada por essa Casa Legislativa pelo

falecimento do Sr. Fernando Rocha Brant.

Do  Sr.  Gilmar  de  Assis,  coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, informando sua eleição para presidente

da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, no biênio 2015-

2017. (– À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Hercules Macedo, chefe de gabinete de Educação, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 318/2015, da Comissão de Cultura.

Do Sr. Humberto Pereira de Abreu Júnior, superintendente da Superintendência de

Desenvolvimento  da  Capital,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento

Ordinário n° 1.840/2015, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  José  Lapa  dos  Santos,  prefeito  municipal  de  Belo  Vale,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.394/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Joselito Rodrigues de Castro, diretor executivo da AB Nascentes das Gerais

(3),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  Ordinários  n°s  1.671  e

1.844/2015,  da  Comissão de Transporte,  e  1.708 a  1.717/2015,  da  Comissão de

Assuntos Municipais.

Do Sr. Leopoldo Jorge Alves Neto, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  754/2015,  da

Comissão de Saúde.
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Do Sr.  Luís  Gustavo d'Avila  Riani,  subsecretário  de Assuntos  Parlamentares  da

Secretaria  de  Governo,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

806/2015, do deputado Bosco.

Do  Sr.  Luiz  Carlos  de  Azevedo  Corrêa  Júnior,  superintendente  administrativo

adjunto  do  Tribunal  de  Justiça  (2),  prestando  informações  relativas  aos

Requerimentos n°s 1.154/2015, da Comissão de Direitos Humanos, e 1.415/2015, da

Comissão de Política Agropecuária.

Do  Sr.  Marçal  Rodrigues  Goulart,  diretor  de  Aeroportos  da  Infraero,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.088/2015, da Comissão de Transporte.

Do Sr.  Marcelo  Mattar  Diniz,  coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  682/2015,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do Sr.  Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia, prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor

encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº  1.859/2015/SGM.  (–  Anexe-se  ao  referido

requerimento.)

Do Sr.  Marcílio Valadares, prefeito municipal  de Pitangui,  prestando informações

relativas ao Requerimento Ordinário n° 1.554/2015, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Marco  Túlio  Simões  Coelho,  superintendente  do  Ibama,  prestando

informações relativas ao Requerimento Ordinário n° 1.707/2015.

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (8), prestando

informações relativas aos Projetos  de  Lei  nºs  89,  266,  1.210,  1.274,1.375,  1.400,

1.425, 1.682/2015, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (–

Anexem-se aos referidos projetos de lei.)

Da Sra. Maria Thereza Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete da Secretaria de

Saúde (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 300 e 451/2015,

respectivamente da Comissão de Saúde e do deputado Noraldino Júnior. (– Anexem-

se aos referidos requerimentos.)

Do  Sr.  Mateus  de  Moura  Lima  Gomes,  presidente  em  exercício  da  Cemig,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 806/2015, do deputado Bosco.
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Da Sra. Nívia Mônica da Silva, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Apoio  Comunitário,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.108/2015, da Comissão de

Segurança Pública.

Do  Sr.  Norberto  Temoteo  de  Queiroz,  chefe  de  gabinete  adjunto  de  Gestão  e

Atendimento  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da  República  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.375 e 1.449/2015, respectivamente

das Comissões de Política Agropecuária e de Saúde.

Do  Sr.  Olavo  Remígio  Condé,  prefeito  municipal  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.  Osmando  Pereira  da  Silva,  prefeito  municipal  de  Itaúna,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.433/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Paulo  Célio  de  Almeida  Hugo,  prefeito  municipal  de  Diamantina,

agradecendo pelo convite para a solenidade de lançamento do Programa Editorial de

Obras de Valor Histórico e Cultural  de Interesse de Minas Gerais e do Brasil,  em

7/7/2015.

Do  Sr.  Pedro  Carlos  Bitencourt  Marcondes,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  803/2015,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do Sr. Rafael de Camargo Huhn, presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre,

encaminhando  relatório  final  da  comissão  especial  instituída  pela  Resolução  nº

1.197/2013, para as providências cabíveis. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Renato A. Soares, da Associação Nacional dos Transportadores Escolares e

de Passageiros, apresentando esclarecimentos acerca do trabalho empreendido pela

instituição, que representa os interesses das entidades que menciona, e alertando

esta Casa para que não se confunda a ação desse grupo com o que tem lançado

manifestos infundados contra a padronização de veículos de transporte escolar e a

obrigatoriedade do uso de cadeirinhas nas vans. (– À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Rodrigo de Alvim Mendonça, prefeito municipal de Monte Alegre de Minas,



68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.738/2015,  em  atenção  a

pedido de diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Silas Costa Pereira, prefeito municipal de Lavras, solicitando seja transferido

para esse município o domínio do trecho da Rodovia MG-354 que menciona. (– À

Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  Tancredo  Antônio  Naves,  presidente  da  Rádio  Inconfidência,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  Ordinário  n°  1.553/2015,  da  Comissão do

Trabalho.

Do  Ten.-Cel.  Edmilson  da  Silva  Sabino,  comandante  do  33º  BPM  da  PMMG,

solicitando a presença de representante desta Casa à reunião onde serão discutidas

medidas visando à reintegração de posse do imóvel que menciona ao Município de

Betim.

Do Sr. Vítor Valverde, secretário municipal de Governo (3), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 598/2015, do deputado Anselmo José Domingos, e

743 e 744/2015, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Viviane Esse, superintendente de Exploração de Infraestrutura Rodoviária

da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 996/2015, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Waldir Salvador, da CSul Desenvolvimento Urbano, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão Extraordinária das Águas encaminhado por

meio do Ofício nº 1.500/2015/SGM. (– Anexe-se ao referido requerimento.)

Do  Sr.  Wanderson  Elizeu  Coelho,  prefeito  municipal  de  Mantena,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.415/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 38/2015

Acrescenta dispositivos ao art. 195 da Constituição do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  O art.  195  da  Constituição do  Estado  passa  a  vigorar  acrescido  dos

seguintes §§ 2º e 3º, renumerando-se o parágrafo único como § 1º:

“Art. 195 – (...)

§ 2º – Para assegurar o disposto neste artigo, respeitado o conteúdo mínimo do

ensino médio definido pela União, o Estado estabelecerá conteúdo completar, com o

objetivo  de  assegurar  o  conhecimento  das  profissões,  carreiras  e  mercado  de

trabalho aos alunos das redes pública e privada.

§ 3º – Para dar cumprimento ao disposto no § 2º deste artigo, será obrigatória a

inserção,  no  currículo do ensino médio das redes pública  e  privada,  de disciplina

específica sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho.”.

Art. 2º – Esta emenda à constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

João  Vítor  Xavier  –  Agostinho  Patrus  Filho  –  Arnaldo  Silva  –  Cássio  Soares  –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristina Corrêa – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro

– Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Fábio Avelar Oliveira – Fábio

Cherem – Geisa Teixeira – Glaycon Franco – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro –

Ivair  Nogueira – João Leite – João Magalhães – Léo Portela – Marília  Campos –

Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Professor  Neivaldo  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Ulysses Gomes – Wander Borges.

Justificação: A evasão no ensino superior é um problema internacional, que afeta os

sistemas educacionais e constitui-se em grande desafio para todas as instituições de

ensino superior – IES –, com destaque para as públicas, nas quais o prejuízo é maior.

Estudar os fatores que levam à evasão nas universidades e apontar alternativas

para minimizá-la é de suma importância, considerando que são raríssimas as IES

brasileiras que possuem um programa institucional de combate à evasão, e as perdas

provocadas são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos.

Esta  proposta  de  emenda  à  Constituição  baseia-se,  justamente,  em  estudo

acadêmico apresentado pela brilhante ex-deputada e ex-secretária de Estado, Elbe

Brandão, realizado por ocasião de seu mestrado na Faculdade Novos Horizontes, no

qual investigou o fenômeno da evasão no ensino superior, suas causas e métodos de

enfrentamento.
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No estudo, ela aponta que a evasão é um fenômeno social complexo e que sua

média, no conjunto formado pelas  IES no Brasil,  atinge 22%. No ano de 2008,  a

quantidade de matrículas  foi  de  5.080.056,  considerando a média  apresentada,  e

houve cerca de 1.117.612 alunos evadidos. O alto índice de evasão deixa claro que o

problema não é exclusivo do aluno, mas está relacionado com o sistema educacional,

a família, as condições sociais, a própria escola, entre outros fatores.

É oportuno destacar que a evasão, além de afetar a autoestima e a confiança do

aluno,  representa  uma  perda  social  de  recursos  e  de  tempo  dos  envolvidos  no

processo de ensino.

Nesse  contexto,  esta  proposta  de  emenda  à  Constituição  tem  por  objetivo

apresentar  um  mecanismo  de  enfrentamento  da  evasão  no  ensino  superior,

contribuindo para a redução de seus índices, na medida em que uma das principais

causas  apontadas  para  a  evasão,  na  pesquisa  realizada  pela  ex-deputada  Elbe

Brandão, foi a falta de orientação vocacional e o desconhecimento, pelos evadidos,

do teor do curso e da profissão escolhidos.

Segundo os  alunos  entrevistados,  a  universidade pouco poderia  fazer  para  sua

permanência no curso, pois o erro era anterior: “eu era uma criança e tinha de decidir

o que fazer para o resto da vida”; “a gente não tem preparo para tomar essa decisão,

a gente tem preparo para passar no vestibular”.

Desse modo, fica evidente que o desconhecimento das profissões pelos estudantes

é um dos fatores preponderantes para a escolha equivocada e, por consequência,

para a evasão, sendo certo que a inclusão de disciplina obrigatória, no currículo do

ensino médio das redes pública e privada, que oriente os alunos sobre profissões,

carreiras e mercado de trabalho apresenta-se como uma ferramenta eficaz à redução

da evasão no ensino superior.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.546/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.276/2012)

Altera o inciso XVII 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.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso XVII do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (…)

XVII – veículo destinado ao serviço de transporte escolar, ainda que gravado com o

ônus  da  alienação  fiduciária,  ou  em  posse  do  transportador  em  decorrência  de

celebração de contrato de arrendamento mercantil ou leasing;”.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Bosco

Justificação:  Tema  delicado  constitui  a  criação  de  tributos  e  a  concessão  de

benefícios  fiscais,  porquanto  se  refletem  diretamente  nas  finanças  públicas  e

privadas.  Em vista disso,  a justificação a seguir  leva  em conta o mérito  (aspecto

político) da proposição e o seu aspecto jurídico, inclusive os comandos da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Originariamente,  o  inciso  XVII,  do  art.  3º,  da  Lei  nº  14.937,  exibia  a  seguinte

redação:

“Art. 3º – (…)

XVII  –  veículo  pertencente  a  motorista  profissional  autônomo  que  o  utilize

exclusivamente para transporte escolar, na zona rural ou desta para a zona urbana,

contratado pela Prefeitura do Município onde seja prestado o serviço”.

Posteriormente, em emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 2.123/2008, o qual

aprovado (projeto de lei  e emenda, Lei nº 18.726, de 2010),  o mesmo inciso XVII

passou a exibir o seguinte teor:

“Art. 3º – (…)

XVII – veículo de motorista profissional autônomo, ainda que gravado com o ônus

da  alienação  fiduciária,  ou  em  sua  posse  em  decorrência  de  contrato  de

arrendamento  mercantil  ou  leasing por  ele  celebrado,  desde que utilizado para  o

serviço de transporte escolar  prestado por  cooperativa  ou sindicato ou contratado

pela Prefeitura Municipal, individualmente ou por meio de cooperativa ou sindicato;”.

Em síntese, motivou esta Casa a promover a alteração, a ampliação do universo
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dos beneficiários da isenção, deixando de atingir tão somente o prestador de serviço

de  transporte  escolar  para  as  prefeituras,  para  alcançar  também  o  prestador  de

serviço de transporte escolar para particulares.  Na verdade,  tal  redação passou a

incluir  o  veículo  de  motorista  profissional  autônomo,  desde  que  o  serviço  de

transporte escolar fosse prestado por cooperativa ou sindicato.

Embora louvável, a iniciativa tornou-se lei eivada de inconstitucionalidade ao ferir o

princípio da liberdade de associação e o princípio da liberdade sindical insculpidos em

nossa Carta Magna:

“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:

(…)

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;”

(…)

“Art. 8º – É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(…)

V – ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;”.

É conveniente assinalar que a condição de transportador escolar não depende de

filiação a determinada cooperativa ou sindicato, mas da comprovação de habilitação

junto ao Detran-MG e da celebração de contrato com o Poder Executivo local ou com

pais e responsáveis pelo transportado. Essa exigência acaba por impor tratamento

diferenciado aos transportadores de escolar, considerados os que estão e que não

estão filiados a sindicato ou cooperativa, bem como a distinção entre pessoas físicas

e jurídicas, sem razão plausível para tal discriminação.

É importante destacar que a atividade de transporte escolar, por sua natureza, é

uma  atividade  quase  que  personalíssima,  cujas  relações  se  baseiam  no

conhecimento e na confiança que os pais e as crianças adquirem no operador. Dessa

forma,  é  um  mercado  de  dificílimo  crescimento  profissional,  extremamente

competitivo e com limitada arrecadação. A categoria é composta em sua maioria por

pessoas físicas, que exploram a atividade na condição de autônomo, e um pequeno

grupo de microempresários, que a exploram como pessoas jurídicas.
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Diante desse paradigma, a isenção concedida nos moldes atuais, ou seja, apenas a

pessoas  físicas,  tem  permitido  que  esses  profissionais  pratiquem  preços

diferenciados  abaixo  dos  preços  cobrados  pelas  pessoas  jurídicas,  o  que  tem

proporcionado  uma  concorrência  desleal  entre  os  transportadores  escolares,

agravando  a  condição  das  microempresas.  Esse  tratamento  desigual  entre

contribuintes  tem  colocado  as  microempresas  em  desvantagem.  São  entidades

constituídas  por  famílias  possuidoras  de  dois  ou  três  veículos,  que  se  tornaram

pessoas jurídicas  por  imposição dos decretos  e  das portarias  administrativas  que

determinam que aquele que possua mais de um carro deve se tornar empresário.

A não  extensão  da  isenção  a  essas  entidades  econômicas  tem  causado  sua

inviabilidade econômica e financeira, obrigando-as a arcar com os custos do Simples

Nacional, taxa de fiscalização e localização sanitária, taxa de incêndio, entre outros

tributos que não são exigidos dos autônomos, que nem mesmo têm que recolher o

ISS.

Ao analisar  a  afronta  aos princípios  em epígrafe,  o  Tribunal  Pleno do Supremo

Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, em controle concentrado, do art. 2º,

IV,  “a”,  “b”  e “c”,  da  Lei  Federal  nº  10.779,  de  2003 (ADI  3.464,  Relator(a):  Min.

Menezes Direito,  Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-043 divulg. 5-3-2009

public. 6-3-2009 ement. vol.-02351-01 PP-00092).

Eis a ementa do julgado:

“Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º,  IV, “a”, “b”  e “c”, da Lei nº

10.779/03. Filiação à colônia de pescadores para habilitação ao seguro-desemprego.

Princípios da liberdade de associação e da liberdade sindical (arts. 5º, XX, e 8º, V, da

Constituição  Federal).  1.  Viola  os  princípios  constitucionais  da  liberdade  de

associação (art. 5º, inciso XX) e da liberdade sindical (art. 8º, inciso V), ambos em

sua dimensão negativa, a norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o

recebimento do benefício do seguro-desemprego à filiação do interessado a colônia

de pescadores de sua região. 2. Ação direta julgada procedente”.

Objetivando demonstrar o raciocínio esposado pela Corte Suprema na Ação Direta

de  Inconstitucionalidade  mencionada,  transcrevemos  trecho  do  voto  condutor,

exarado pelo ministro-relator Menezes Direito:
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“Em que pese aos avanços que a Lei nº 10.779/03 possibilitou, é inegável que o

seu art. 2º, inciso IV, coloca a filiação a uma colônia de pescadores como um requisito

indispensável para a habilitação ao seguro-desemprego. Consequentemente, por vias

transversas,  fica  o  pescador  artesanal  compelido  a  associar-se  à  colônia  de

pescadores, sob pena de ter negado seu direito ao seguro-desemprego. É manifesta,

portanto, a violação dos princípios da liberdade de associação e da liberdade sindical.

O princípio da liberdade de associação é previsto desde a Constituição de 1981,

tendo sido repetido em todas as Constituições que lhe sucederam. A Carta de 1988,

por  sua  vez,  com  nítida  influência  da  Constituição  portuguesa  (art.  46),  tratou

analiticamente  do  princípio,  enunciando-o  de  maneira  expressa,  tanto  em  sua

dimensão positiva (o direito de associar-se e do formar associações) quando em sua

dimensão negativa,  o  de  que “ninguém poderá ser  compelido a  associar-se  ou a

permanecer associado” (art. 5º, inciso XX).

Em igual medida, foi ofendido o princípio da liberdade sindical, aplicável ao caso por

força do parágrafo único do art. 8º da Constituição, que em suas múltiplas dimensões

também resguarda, de maneira expressa, o direito do indivíduo de não filiar-se ou

manter-se filiado a sindicato (art. 8º, inciso V: “ninguém será obrigado a filiar-se ou a

manter-se filiado a sindicato”)”.

E  se  o  art.  2º,  IV,  “a”,  “b”  e  “c”,  da  Lei  nº  10.779,  de  2003,  que  emprestava

fundamento de validade à exigência administrativa exclusivamente do “atestado da

colônia de pescadores a que esteja filiado, com jurisdição sobre a área onde atue o

pescador  artesanal”,  foi  extirpado  do  ordenamento  jurídico  em  razão  da  sua

inconstitucionalidade,  é  de  se  ter  também  como  ilegal  (e  transversamente

inconstitucional) o dispositivo da Lei nº 14.937 que pretendemos modificar.

Na ADI  1.655,  no  voto  do  relator,  ministro  Maurício  Corrêa,  fica  patente  que  o

Estado,  ainda  que  indiretamente,  não  pode  inibir  a  liberdade  de  associação

conferindo privilégio em favor de quem se associe em determinada entidade:

“Nos  termos  do  art.  5º,  inciso  XX,  da  Constituição  Federal,  ninguém  pode  ser

compelido  a  associar-se  ou  permanecer  associado.  Vale  dizer,  a  adesão  a

determinada  entidade  associativa  de  que  são  espécies  as  cooperativas,  é  uma

faculdade jurídica do indivíduo, não podendo o Estado, ainda que de forma indireta –
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por meio de concessão de incentivos fiscais, por exemplo – inibir o pleno gozo desse

direito fundamental, conferindo certo privilégio em favor de quem se associe – e/ou

permaneça  associado  –  a  uma  determinada  cooperativa”  (ADI  Nº  1.655,  DJ  de

2/4/04).

Se a lei  pretendeu ampliar  a isenção dando oportunidade de maior lucro para o

transportador  autônomo,  ela  não  pode  servir  de  escudo  à  efetivação  de  novas

despesas,  a  penalizar  exatamente  o  mesmo público  para  o  qual  se  defendeu  o

benefício.

Quanto à constitucionalidade da iniciativa, é oportuno lembrar que a própria Lei nº

18.726  veio  a  lume  como  iniciativa  parlamentar.  Ademais,  na  hipótese  de  o

ordenamento constitucional abrigar uma iniciativa parlamentar e os parlamentares a

negarem  a  si  mesmos,  aí  ocorrerá  não  somente  uma grave inconstitucionalidade

como  também  uma  injustificável  mutilação  do  Poder  Legislativo  pelos  próprios

legisladores.

Ressalte-se, por fim, que a perda orçamentária decorrente da alteração legislativa

será  ínfima,  haja  vista  a  isenção  já  existir  e  somente  ser  estendida  aos

transportadores escolares não sindicalizados. Ademais, com a instituição da Taxa de

Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,

Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM –, instituída pela Lei nº

19.976,  de  2011,  a  fiscalização  do  setor  minerário  passou  a  ser  integralmente

custeada pelos agentes econômicos que nele atuam. Assim, uma pequena parte dos

recursos  orçamentários  anteriormente  utilizados para essa fiscalização poderá  ser

utilizada para compensar o orçamento estadual.

Por resgatar a legitimidade e a constitucionalidade de lei vigente, solicitamos aos

nobres pares 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 2.547/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.486/2012)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  das  concessionárias  de  oferecer  peças  de

reposição para os veículos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  concessionárias  de  veículos  automotores  ficam  obrigadas  a

disponibilizar peças de reposição para os veículos em um prazo máximo de sete dias

a partir da data de solicitação do cliente.

Parágrafo único – No caso de não entrega das peças solicitadas pelo cliente no

prazo estipulado no  caput  deste artigo,  a concessionária fica obrigada a fornecer

veículo similar ao cliente até que as peças sejam repostas.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: Com o crescimento da frota de veículos automotores no Brasil, vem

crescendo também o número de reclamações de proprietários desses veículos que,

ao depararem com algum defeito em seu automóvel, precisam esperar, em alguns

casos, até três meses para que a concessionária realize os reparos necessários, em

virtude da falta de peças de reposição.

Este projeto tem o objetivo de estabelecer um prazo para a concessionária obter

com  mais  agilidade  as  peças  de  reposição  e,  assim,  tentar  acabar  com  esse

transtorno para os proprietários de veículos. O objetivo é, portanto, salvaguardar o

consumidor  mineiro  de  eventuais  atrasos  na  correção  de  defeitos  em  seus

automóveis, ocasionados, em geral,  pela insuficiência dos estoques de peças das

concessionárias de veículos em relação à demanda do mercado mineiro.

Nessa linha, a proposição está em consonância com o que dispõe o inciso XXXII do

art. 5º da Constituição Federal, segundo o qual “o Estado promoverá, na forma da lei,

a defesa do consumidor”. No que se refere à competência legislativa para a disciplina

do  tema,  consoante  preceitua  o  art.  24,  incisos  IV  e  VIII,  da  Constituição  da

República,  compete  à  União,  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre produção e consumo e sobre responsabilidade por dano ao

consumidor. No campo da legislação concorrente, a União limitar-se-á a estabelecer

normas  gerais  sobre  o  tema,  e,  aos  entes  subnacionais,  para  atender  às  suas

particularidades regionais e sem entrar em confronto com o estabelecido pela União,

cabe editar o regramento suplementar sobre o tema. Nos termos do § 3º do art. 24,
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inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  estados  exercerão  competência

legislativa plena. Com respaldo nessa competência, a União estabeleceu a disciplina

geral do tema por meio da Lei Federal nº 8.078, de 1990, o Código de Defesa do

Consumidor, restando ao Legislativo Mineiro, a fim de atender às particularidades de

nosso estado, editar o regramento suplementar sobre o tema.

São essas, portanto, as razões pelas quais solicitamos o apoio dos nobres pares

para a aprovação desta proposição.

– 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 2.548/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.603/2012)

Institui a Política de Promoção da Paz nos Estádios de Futebol e Demais Espaços

Desportivos de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política de Promoção da Paz nos Estádios de Futebol e

Demais Espaços Desportivos de Minas Gerais.

Art.  2º – Para os fins desta lei, entende-se por espaços desportivos aqueles de

acesso público organizados para a prática de atividades desportivas, constituídos por

espaços  naturais  adaptados  ou por  espaços  artificiais  ou  edificados,  incluindo  as

áreas de serviços anexas e complementares.

Art. 3º – São objetivos da política de que trata esta lei:

I  –  garantir  a  segurança  ao espectador  esportivo  mineiro  e  a  todos  os  que se

encontrem presentes em estádios de futebol e demais espaços desportivos ou em

suas proximidades antes, durante e após a realização dos eventos;

II  –  promover  a  conscientização  dos  cidadãos  através  de  debates,  palestras,

campanhas e distribuição de materiais gráficos;

III  –  prevenir  e  mitigar  tumultos,  práticas  e  incitações  violentas  de  qualquer

natureza;

IV – estimular o respeito e o bom comportamento entre as torcidas organizadas,

bem como o fair play dos atletas;

V – monitorar, receber denúncias e encaminhar parecer aos órgãos competentes
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sobre atos praticados em desacordo com os objetivos desta política e o Estatuto do

Torcedor.

Art. 4º – Compete à Secretaria de Estado de Esportes a regulamentação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: O esporte é um elemento cultural diferenciado de grande abrangência,

que alia saúde a alegria e serve tanto à educação como ao lazer. Infelizmente, a atual

realidade nos espaços desportivos, em especial nos campos de futebol, não permite

que  as  famílias  estejam  presentes  nos  eventos  esportivos.  Os  noticiários  nos

apresentam  diariamente  tumultos  e  brigas  travadas  entre  polícia  e  torcidas

organizadas num ambiente que se tornou hostil, quando na verdade deveria inspirar e

formar social e profissionalmente jovens e adolescentes.

Por esse motivo, este projeto busca instituir uma política capaz de promover a paz

nesses ambientes,  os quais  provocam em torcedores e atletas  sentimentos fortes

tanto pelo desejo de vitória e espírito competitivo, que é inerente ao atleta, quanto

pela emoção à flor do pele de quem deseja ver seu time vencer.

Cabe considerar que, de acordo com a Lei Federal nº 10.671, de 2003 – Estatuto

do Torcedor –, a prevenção da violência nos esportes é também de responsabilidade

do poder público. É, portanto, oportuno este projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

PROJETO DE LEI Nº 2.549/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.312/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Araxaense de Equoterapia Prosseguir de

Araxá – Assepa –, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Araxaense  de

Equoterapia Prosseguir de Araxá – Assepa –, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.
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Bosco

Justificação: A Associação Araxaense de Equoterapia Prosseguir de Araxá – Assepa

–, sem fins lucrativos, é uma entidade de apoio à pessoa com necessidade especial.

Tem caráter  educacional,  cultural  e  desportivo,  é apolítica  e apartidária e não faz

distinção de raça, cor, credo e posição social.

A entidade tem  como finalidade contribuir  para  a  educação e  a  reabilitação  de

pessoas com necessidades especiais, mediante a prática de equoterapia. Promove e

estimula  a  realização de  cursos,  pesquisas,  estudos  e  levantamentos  estatísticos

referentes  à  equoterapia  e  à  equitação,  propiciando  condições  para  o  avanço

científico e tecnológico na área, bem como a formação de técnicos especializados

que atuam na preparação de equipes interdisciplinares voltadas para a equoterapia.

Também apoia a implantação de centros de equoterapia, exigindo a observância dos

mais  rígidos  padrões  de  ética,  eficiência  e  segurança.  A associação,  além  disso,

promove  palestras,  encontros,  seminários  e  eventos  congêneres  com  os  pais  de

crianças com necessidades especiais.

Seu estatuto,  devidamente registrado no Cartório  de Registro Civil  das Pessoas

Jurídicas,  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres,  no  caso  de  sua  dissolução.  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 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 2.550/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.379/2013)

Declara de utilidade pública a Associação de Romeiros  a Pé de Campo Belo a

Aparecida – Asparbela –, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Romeiros a Pé de

Campo Belo a Aparecida – Asparbela –, com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a Associação de

Romeiros a Pé de Campo Belo a Aparecida, sociedade civil sem fins lucrativos, em

pleno funcionamento desde sua fundação e com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade incentivar e viabilizar a caminhada de Campo Belo

a Aparecida (SP) e dar apoio às pessoas que dela participem.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento de suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos da

Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.551/2015

Institui o Dia Estadual do Serviço Leonístico e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Serviço Leonístico, a ser comemorado

anualmente no dia 8 de outubro.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Fundado em 1917, o Lions Clubs International completa em 2017 seu

centenário,  consolidando-se  como  a  maior  organização  de  clubes  de  serviço  do

mundo voltada para serviços humanitários. São mais de 46 mil clubes espalhados por

210 países, e inúmeras histórias de leões agindo pelo mesmo ideal: melhorar nossas

comunidades.

A rede internacional do Lions Clubs cresceu muito nos últimos anos. Mais de 1,4

milhão de membros trabalham na prestação de serviços comunitários, realização de

exames de vista e de saúde em geral, construção de parques e apoio a hospitais

oftalmológicos.  Com grande representatividade no Brasil  e  em Minas,  a  entidade
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também auxilia  jovens e idosos promovendo a concessão de bolsas de estudo e

distribuição de cestas  básicas,  além de apoiar  entidades  filantrópicas,  fornecendo

ajuda em momentos de catástrofes.

O Dia Mundial do Serviço Leonístico é uma das mais importantes datas do ano

leonístico. É comemorada no dia 8 de outubro, que foi o dia em que, em 1917, teve

início a I Convenção do Lions em Dallas (Texas). Portanto, este projeto de lei tem a

finalidade  de  instituir  a  data  de  8  de  outubro  como  o  Dia  Estadual  do  Serviço

Leonístico, em consonância com o calendário mundial, com o objetivo de valorizar os

serviços prestados à comunidade mineira e as celebrações no âmbito do Estado de

Minas Gerais.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.552/2015

Autoriza a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig – a doar

ao Município de Arcos parcela de terreno do imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig –

autorizada  a  doar  ao  Município  de  Arcos  área  de  1,19ha  (um  vírgula  dezenove

hectare) e suas respectivas benfeitorias, desmembrada de imóvel com área total de

514ha (quinhentos e quatorze hectares), nesse município, cuja área é limítrofe com o

Município de Pains, registrado sob o nº  R.1-1532,  a fls.  01 do Livro nº  2, com a

Matrícula n.º 1.532 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arcos.

Parágrafo  único  –  O  imóvel  de  que  trata  o  caput destina-se  a  atividades

terapêuticas de apoio e amparo a dependentes químicos e alcoólatras.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Pretende-se, com esta matéria legislativa, dar uma destinação social e
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de saúde  pública  (terapêutica)  a  um  imóvel  que já  serve  há  mais  de  30  anos  a

atividades de amparo a dependentes químicos e alcoólatras.

Esta parcela de imóvel foi cedida pela Epamig à Secretaria de Estado de Educação,

que  construiu  uma  escola  estadual  com  a  denominação  de  E.  E.  Campos  da

Semente. Porém, as atividades educacionais na unidade encerraram-se há 30 anos,

e  o  imóvel  com  suas  edificações  está  sendo  utilizado  de  maneira  primorosa  e

reconhecida pela sociedade no amparo a pessoas que enfrentam os problemas da

droga e do álcool.

Esta parcela de imóvel que se pretende doar fica dentro da fazenda da Epamig e é

bem  pequena,  ou  seja,  1  hectare,  em  se  comparando  ao  tamanho  total  da

propriedade do Estado, que é de 514 hectares, não trazendo problemas para a sua

atividade-fim, que é a pesquisa agropecuária. Tem-se ainda que há mais de 50 anos a

área vem servindo a outras atividades que não a da empresa, ou seja, na promoção

da educação e no apoio aos dependentes químicos e alcoólatras.

O imóvel objeto da doação está localizado na Rodovia Aderbal Teixeira de Amorim –

Bandico –, na MG-170, Km 9, s/n, na zona rural, Distrito do Corumbá.

Compõe o rol de documentos apresentados o memorial descritivo do imóvel a ser

desmembrado  para  doação,  trazendo  o  detalhamento  das  delimitações  e

confrontações do terreno.

Tendo  em  vista  o  benefício  que  essa transferência  de  domínio  trará,  não só  a

cidade  de  Arcos  mas  a  todos  os  cidadãos  de  Minas  e  de  outras  unidades  da

Federação que vêm a Arcos se tratar e buscar apoio para esse delicado estado de

vida em que a pessoa é refém do vício, é que vimos solicitar o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta matéria.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.553/2015

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Arcos o imóvel

situado no distrito rural da Boca da Mata, nesse município, com área de 10.000m² e
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suas respectivas benfeitorias, registrado a pág. 54 Livro 3-I, sob o registro 22.697 no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formiga.

Parágrafo único – O imóvel de que trata o  caput destina-se a sediar reuniões e

eventos comunitários e atividades esportivas, de lazer e de amparo à saúde.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Esta proposição tem por escopo autorizar a doação, ao Município de

Arcos, de imóvel com área de 10.000m², localizados no distrito rural da Boca da Mata.

A administração municipal  pretende utilizar  esse bem para promover  reuniões e

eventos comunitários, além de atividades esportivas tendo em vista a existência de

um campo de futebol e área de lazer que serão voltados para toda a comunidade.

Pretende-se também promover a saúde tendo em vista que a localidade se encontra

a mais de 15km da sede do município.

Nesse imóvel funcionou a Escola Estadual da Boca da Mata que há 3 décadas está

sem utilização e hoje está se deteriorando e o município dará uma destinação social

de extrema grandeza na promoção comunitária, esportiva e de saúde.

Tendo em vista o benefício que essa transferência de domínio trará à população,

especialmente na zona rural do município, que é carente de opções de locais para a

realização  das  atividades  supramencionadas,  solicito  o  apoio  dos  demais

parlamentares 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 2.554/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Volta da Serra, com sede

no Município de Monte Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Volta da

Serra, com sede no Município de Monte Azul.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Adalclever Lopes

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública a

referida associação que em muito tem contribuído no combate à fome e à pobreza,

sempre objetivando, através da cooperação, minorar os efeitos da seca sobre o ser

humano. Para atingir tais objetivos, incentiva a agricultura familiar, a proteção ao meio

ambiente,  como também  presta  auxílio  no  transporte  de  pessoas  doentes  e  com

deficiência, entre outras ações.

– 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 2.555/2015

Dispõe sobre o dever de transparência ativa dos órgãos da administração pública

direta e indireta do Estado na divulgação de informações sobre obras públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A administração direta do Estado, as autarquias, as fundações públicas, as

empresas  públicas,  as  sociedades  de  economia  mista  e  demais  entidades

controladas  direta  ou  indiretamente  pelo  Estado  deverão  promover,

independentemente de requerimento, a divulgação de dados sobre as obras públicas

cuja execução esteja em andamento.

§ 1º – Os órgãos e as entidades referidos no caput divulgarão os dados sobre as

obras em execução em suas respectivas páginas da internet.

§ 2º – Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no

mínimo:

I – cópia do contrato e dos eventuais termos aditivos;

II – cópia do projeto básico e do projeto executivo da obra;

III  –  relatório  trimestral  de  execução da  obra  contendo  fotografias,  informações

sobre  o  cumprimento  do  cronograma  contratualmente  previsto,  das  medições

realizadas e dos pagamentos autorizados e efetuados.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se às obras

públicas contratadas após o início de sua vigência.
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Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A lei  que  este  projeto  visa  instituir  tem  por  objetivo  aumentar  a

transparência  da  execução  de  obras  públicas,  de  forma  a  facilitar  o  acesso  do

cidadão  mineiro  a  informações  sobre  o  seu  andamento,  favorecendo  ainda  o

acompanhamento e a fiscalização da atividade governamental.  Considerando-se a

importância da infraestrutura de transportes, educação, e saúde, entre outros, para a

população mineira, e o potencial desta proposição para a sua melhoria, solicitamos

apoio aos colegas de Parlamento para uma rápida tramitação do projeto.

Registre-se que já existe lei federal sobre o assunto, qual seja, a Lei nº 12.527, de

18 de novembro de 2011, sendo que o seu art. 8º, § 1º, inciso V, já obriga os órgãos e

entidades  públicas  a  promoverem,  independentemente  de  requerimentos,  a

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações

de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive dados

gerais para o acompanhamento de obras.

Com efeito, o que esta proposição faz é exclusivamente suplementar a referida lei

federal,  dispondo sobre  as  diretrizes  da  forma como os  órgãos  estaduais  devem

disponibilizar as informações sobre as obras públicas, permitindo ao cidadão o seu

acompanhamento e fiscalização.

Frise-se que no âmbito do Estado foi editado o Decreto nº 45.969, de 24 de maio de

2012, que “regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo”. No

referido decreto, em seu art. 6º, já se encontra previsto o dever do órgão ou entidade

pertencente ao Poder Executivo de promover, independentemente de requerimento, a

divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de sua competência, de informação

geral  de  interesse  coletivo  por  ele  produzida  ou  custodiada.  Contudo,  o  referido

decreto, além de regulamentar apenas o dever de informação no âmbito do Poder

Executivo, não traz comandos suficientes com o conteúdo informativo mínimo a ser

divulgado e disponibilizado ao cidadão acerca das obras públicas em andamento.

Por  fim,  a  proposição em questão  não cria  despesa,  uma vez que o  dever  de

informação já se encontra previsto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de

2011,  de  forma  que  a  norma  apenas  detalha  o  conteúdo  mínimo  da  divulgação

relacionada a obras públicas.



86
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.556/2015

Institui o Polo de Moda e Lingerie de Juruaia e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica instituído na Microrregião de São João do Paraíso,  na cidade de

Juruaia, o Polo de Moda e Lingerie.

Parágrafo único – Integram o polo de que trata o caput deste artigo os municípios

da microrregião, sendo Juruaia o município-sede do polo.

Art. 2º – São objetivos do polo de que trata esta lei:

I – incentivar a produção e a comercialização de lingerie;

II  –  promover  o  desenvolvimento  e  a  divulgação  de  tecnologias  aplicáveis  à

indústria têxtil deste setor;

III  –  contribuir  para  a  geração  de  empregos  e  para  o  aumento  da  renda,

principalmente mediante ações voltadas para o setor, observando-se os princípios do

desenvolvimento sustentável.

Art. 3º – Compete ao Poder Executivo estadual:

I – promover o desenvolvimento e a divulgação de novas técnicas na confecção;

II – destinar recursos específicos para o desenvolvimento e a pesquisa de novas

técnicas para o aprimoramento das fábricas locais;

III – desenvolver ações de capacitação profissional para técnicos, inclusive quanto

aos aspectos gerenciais e de comercialização;

IV  –  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário  diferenciado  para

fomentar a produção das peças têxteis;

V – 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;

VI  –  propor  a  criação,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  de  linhas  de  crédito

especiais para subsidiar as atividades industriais.

Art. 4º – As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se

refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das

entidades privadas ligadas à produção e à comercialização das peças.
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Art. 5º – O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, semestralmente, os

dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de

recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Gustavo Corrêa

Justificação: Atualmente Juruaia é uma das mais importantes cidades do país em

produção de lingerie. Ocupando o terceiro lugar nacional e respondendo por cerca de

15% da produção do país, a cidade é conhecida como a capital mineira da lingerie.

A cidade anualmente promove a Feira de Lingerie de Juruaia – Felinju –, que se

destaca  pelo  conceito  e  técnica  que  imprime  em  suas  edições  e  pelos  métodos

arrojados na divulgação, infraestrutura e desfiles.

A  cidade  recebe  milhares  de  visitantes  anualmente.  Segundo  a  Associação

Comercial  e  Industrial  de  Juruaia  o  seu  público  varia  entre  visitantes,  clientes,

representantes  comerciais  e,  nos  períodos  de  feira,  imprensa  e  autoridades  do

Estado.

A criação do Polo de Moda e Lingerie de Juruaia é de extrema importância para o

fortalecimento do setor em Juruaia e para o crescimento da economia da região, que

conta com esse potencial em desenvolvimento.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto que é necessário para o desenvolvimento da região.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.557/2015

Declara de utilidade pública a Fundação Francisco Bilheiro – Funfrab –, com sede

no Município de Miraí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  Francisco  Bilheiro  –

Funfrab –, com sede no Município de Miraí.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Durval Ângelo

Justificação:  Tendo  em  vista  os  relevantes  serviços  prestados  pela  Fundação

Francisco Bilheiro – Funfrab – e o compromisso fiel com suas finalidades estatuárias,

buscamos declarar a entidade como de utilidade pública. Essa declaração permitirá

que se torne apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante  do  importante  trabalho  que  realiza,  a  instituição  por  certo  terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.558/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.643/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esporte  Clube  Canaã,  com  sede  no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Esporte Clube Canaã,

com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Esporte  Clube  Canaã. Em  pleno  funcionamento  desde  sua  fundação,  é  uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade, entre outras, promover a cultura física e a prática

de esportes amadores em benefício de seus 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 n° 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.559/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.533/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela Vista de Radiodifusão,

com sede no Município de Carvalhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Bela Vista de

Radiodifusão, com sede no Município de Carvalhos.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Duarte Bechir

Justificação:  A  proposição  em  tela  visa  a  declarar  como  utilidade  pública  a

Associação Comunitária Bela Vista de Radiodifusão.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como uma de suas finalidades

oferecer mecanismos à formação e à integração da comunidade, estimulando o lazer,

a cultura e o convívio social.

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 n° 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.560/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.476/2013)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Três  Pontas  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 Três Pontas o

imóvel constituído por uma área de 3.445,63m² (três mil, quatrocentos e quarenta e

cinco vírgula sessenta e três  metros  quadrados),  situado na Rua Mariano Sacho,

esquina com as Ruas Santana da Vargem e Dr. Sebastião de S. Mesquita Walter,

registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Três Pontas.

Parágrafo  único  –  O  imóvel  mencionado  no  caput deste  artigo  destina-se  à

construção da Secretaria Municipal de Saúde e prédios públicos destinados à área de

saúde.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Dilzon Melo

Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Três Pontas o imóvel constituído por uma área de 3.445,63m²

(três mil, quatrocentos e quarenta e cinco vírgula sessenta e três metros quadrados),

situado na Rua Mariano Sacho,  esquina  com as Ruas Santana da Vargem e Dr.

Sebastião de S. Mesquita Walter, nesse município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1º da referida proposição, o imóvel

deverá  ser  destinado  à  construção  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  prédios

públicos destinados à área de saúde, indicando assim o atendimento ao interesse

público, que deve nortear o negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o art. 2º prevê a

reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei Federal nº

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,  em  especial  no  §  2º  de  seu  art.  105,  ao  estabelecer  que  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser

realizada com a referida autorização.
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A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Diante do exposto, contamos 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 2.561/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.467/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos  Bairros  Furrier,

Almeidas, Alves, Perobal e Cochos – Associação Faapec –, com sede no Município

de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos

Bairros Furrier, Almeidas, Alves, Perobal e Cochos – Associação Faapec –, com sede

no Município de Monte Sião.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Furrier, Almeidas, Alves, Perobal e Cochos – Associação

Faapec. Em pleno funcionamento desde sua fundação, a associação é uma entidade

civil sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade precípua representar a comunidade e atuar junto

aos poderes públicos, contribuindo para as ações que visam ao desenvolvimento da

comunidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades.

Tendo em vista que a entidade atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de

27/7/1998, 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 2.562/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.466/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos  Bairros  Lagoa

Dourada, Guardinha de Baixo, Guardinha de Cima e Ferreiras – Associação Nova Era

–, com sede no Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos

Bairros  Lagoa  Dourada,  Guardinha  de  Baixo,  Guardinha  de  Cima  e  Ferreiras  –

Associação Nova Era –, com sede no Município de Monte Sião.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Lagoa Dourada, Guardinha de Baixo, Guardinha de Cima

e Ferreiras – Associação Nova Era.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma associação civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem como finalidade precípua

representar a comunidade e atuar junto ao poder público, contribuindo para as ações

que visam ao desenvolvimento da vida comunitária.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades.

Tendo em vista que a entidade atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.972,

de  27  de  julho  de  1998,  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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.563/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.311/2012)

Altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14

de junho de 2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica excluída da área a que se refere o art. 3º do Decreto nº 45.397, de 14

de junho de 2010, que cria a Estação Ecológica de Arêdes, no Município de Itabirito, a

área descrita no anexo desta lei.

Parágrafo  único  –  A área  de  que  trata  o  caput fica  desafetada  para  fins  de

exploração e aproveitamento de recursos minerais, sem prejuízo da necessidade de

licenciamento ambiental e do cumprimento de outras exigências legais.

Art. 2º – A desafetação de que trata esta lei fica condicionada à incorporação de

área à Estação Ecológica de Arêdes, na forma discriminada no protocolo de intenções

a  ser  celebrado  entre  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  as  empresas

detentoras dos títulos  minerários  da área desafetada,  observadas  as  normas que

regulam a matéria.

Art. 3º – A descrição da nova área da Estação Ecológica de Arêdes será feita em

decreto, observados os procedimentos pertinentes.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Arlen Santiago

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de 2011)

As medidas, confrontações e descrição topográfica da área de que trata esta lei são

as seguintes:

1 – Área com 129.732ha e perímetro de 6.456,47m; a descrição deste perímetro

inicia-se  no  ponto  1  de  coordenadas  geográficas  (Datum  GCS–SIRGA–2000)

20º16'42"249  S  e  43º54'19"800  W:  daí  segue  para  norte  até  o  ponto  2  de

coordenadas  20º  16'39"777  S  e  43º53'58"434  W,  para  sul  até  o  ponto  12  de

coordenadas  20º16'41"175  S  e  43º53'58"434  W,  para  leste  até  o  ponto  13  de

coordenadas  20º16'41"175  S  e  43º53'57"572  W,  para  sul  até  o  ponto  14  de
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coordenadas  20º16'42"573  S  e  43º53'57"572  W,  para  leste  até  o  ponto  15  de

coordenadas  20º  16'42"573  S  e  43º53'56"710  W,  para  sul  até  o  ponto  16  de

coordenadas  20º  16'43"972  S  e  43º53'56"710  W,  para  leste  até  o  ponto  17  de

coordenadas  20º  16'43"972  S  e  43º53'55"849  W,  para  sul  até  o  ponto  18  de

coordenadas  20º16'45"370  S  e  43º53'55"849  W,  para  leste  até  o  ponta  19  de

coordenadas  20º  16'45"370  S  e  43º53'54"987  W,  para  sul  até  o  ponto  20  de

coordenadas  20º  16'46"768  S  e  43º53'54"987  W,  para  leste  até  o  ponto  21  de

coordenadas  20º  16'46"768  S  e  43º53'54"125  W,  para  sul  até  o  ponto  22  de

coordenadas  20º16'48"166  S  e  43º53'54"125  W,  para  leste  até  o  ponto  23  de

coordenadas  20º16'48"166  S  e  43º53'53"264  W,  para  sul  até  o  ponto  24  de

coordenadas  20º16'49"565  S  e  43º53'53"264  W,  para  leste  até  o  ponto  25  de

coordenadas  20º16'49"565  S  e  43º53'52"402  W,  para  sul  até  o  ponto  26  de

coordenadas  20º  16'50"963  S  e  43º53'52"402  W,  para  leste  até  o  ponto  27  de

coordenadas  20º16'50"963  S  e  43º53'51  "541  W,  para  sul  até  o  ponto  28  de

coordenadas  20º16'52"361  S  e  43º53'51"541  W,  para  leste  até  o  ponto  29  de

coordenadas  20º16'52"361  S  e  43º53'50"679  W,  para  sul  até  o  ponto  30  de

coordenadas  20º16'53"759  S  e  43º53'50"679  W,  para  leste  até  o  ponto  31  de

coordenadas  20º16'53"759  S  e  43º53'49"817  W,  para  sul  até  o  ponto  32  de

coordenadas  20º16'55"158  S  e  43º53'49"817  W,  para  leste  até  o  ponto  33  de

coordenadas  20º16'55"158  S  e  43º53'45"509  W,  para  sul  até  o  ponto  34  de

coordenadas  20º  17'39"187  S  e  43º53'45"509  W, para  oeste  até  o  ponto  35  de

coordenadas  20º17'39"187  S  e  43º54'06"875  W,  para  norte  até  o  ponto  36  de

coordenadas  20º  17'36"521  S  e  43º54'06"875  W,  para  leste  até  o  ponto  37  de

coordenadas  20º17'36"521  S  e  43º54'04"807  W,  para  norte  até  o  ponto  38  de

coordenadas  20º17'31"643  S  e  43º54'04"807  W,  para  leste  até  o  ponto  39  de

coordenadas  20º17'31"643  S  e  43º54'03"429  W,  para  norte  até  o  ponto  40  de

coordenadas  20º  17'25"465  S  e  43º54'03"429  W,  para  leste  até  o  ponto  41  de

coordenadas  20º17'25"465  S  e  43º54'01"706  W.  para  norte  até  o  ponto  42  de

coordenadas  20º17'19"286  S  e  43º54'01"706  W,  para  oeste  até  o  ponto  43  de

coordenadas  20º17'19"286  S  e  43º54'03"429  W,  para  norte  até  o  ponto  44  de

coordenadas  20º17'13"433  S  e  43º54'03"429  W,  para  oeste  até  o  ponto  45  de
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coordenadas  20º17'13"433  S  e  43º54'06"876  W,  para  norte  até  o  ponto  46  de

coordenadas  20º17'07"580  S  e  43º54'06"876  W,  para  oeste  até  o  ponto  47  de

coordenadas  20º17'07"580  S  e  43º54'10"322  W,  para  norte  até  o  ponto  48  de

coordenadas  20º17'01"727  S  e  43º54'10"322  W,  para  oeste  até  o  ponto  49  de

coordenadas  20º17'01"727  S  e  43º54'13"769  W,  para  norte  até  o  ponto  50  de

coordenadas  20º16'55"874  S  e  43º54'13"769  W,  para  oeste  até  o  ponto  51  de

coordenadas  20º16'55"874  S  e  43º54'17"008  W,  para  norte  até  o  ponto  52  de

coordenadas  20º16'53"272  S  e  43º54'17"008  W,  para  oeste  até  o  ponto  53  de

coordenadas  20º16'53"272  S  e  43º54'22"729  W,  para  norte  até  o  ponto  54  de

coordenadas 20ó16'42"249 S e 43º54'22"729 W, para leste até atingir o ponto 01 de

coordenadas 20º16'42"249 S e 43º54'19"800 W, ponto inicial desta descrição.

Justificação: Inicialmente cumpre esclarecer que a criação da Estação Ecológica de

Arêdes não foi precedida dos estudos técnicos precisos, inclusive de subsolo, bem

como interdisciplinares entre instituições como o Departamento Nacional de Produção

Mineral, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,

o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente e órgãos afetos, em

âmbito estadual e municipal, que permitissem avaliar e mensurar tanto o potencial

ambiental da área quanto o seu potencial mineral.

No presente caso, a área onde se localiza a unidade de conservação, em especial a

que é objeto de desafetação, já era considerada, antes da criação da unidade, como

área de significativo potencial mineral, que contém uma das mais ricas reservas de

remanescentes de minério de ferro do País.

Tal fato justifica a concessão, em período anterior à criação da estação ecológica,

de títulos minerários para fins de exploração e aproveitamento dos recursos minerais

da referida área, bem como a existência de várias tratativas no sentido de ajustar os

limites da unidade,  visando compatibilizar a proteção ambiental  com a exploração

mineral.

É impossível vislumbrar, no atual estágio da humanidade, uma vida moderna sem o

uso de produtos e derivados dos recursos minerais. E não restam dúvidas de que o

Brasil possui expressivas reservas minerais, mesmo em âmbito mundial.

É oportuno informar que os signatários da Conferência Rio+10 já reconheciam o
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potencial  mineral  do  Brasil  e  a  relevância  da  mineração  como  setor  básico  de

desenvolvimento  socioeconômico  do  País,  tendo  em  vista  seu  reflexo  no  PIB,  a

geração de trabalho e renda e o saldo na balança comercial.

A relevância da indústria mineral para o desenvolvimento do Brasil, per se justifica

que  o  constituinte  primário  tenha  alçado  os  recursos  minerais,  inclusive  os  do

subsolo, a categoria de bens da União, e tenha determinado que sua exploração e

seu aproveitamento sejam de domínio da União, em prol do interesse nacional.

No que tange ao meio ambiente, não existe, na Carta Magna, tratativa antagônica

entre proteção ambiental e exploração mineral.

Conforme defendem os mais renomados constitucionalistas nacionais, não existem

conflitos entre normas constitucionais, uma vez que tais dispositivos são e devem ser

interpretados, de forma harmônica, em prol da realização dos objetivos fundamentais

insertos no art. 3º da Constituição Federal.

O  próprio  constituinte,  ao  considerar  a  relevância  da  mineração  para  o

desenvolvimento do País, o caráter não renovável das nossas reservas minerais, a

rigidez  locacional  peculiar  da  mineração  (só  é  possível  explorar  onde  existem

reservas minerais)  e o impacto ambiental  provocado por  ela,  buscou assegurar  a

convergência  das  normas  constitucionais,  compatibilizando  a  exploração  e  o

aproveitamento dos recursos minerais com a necessária proteção ambiental.

Nesse sentido,  impôs  ao explorador  de  recursos  minerais  a  obrigatoriedade  de

recuperar o meio ambiente degradado, assegurando que a exploração minera não se

transforme em passivo ambiental permanente (art. 225, § 2º, da Carta Magna).

Não bastasse essa determinação constitucional, cumpre ressaltar que as atividades

inerentes à exploração mineral  no Brasil,  de modo geral,  estão submetidas a  um

conjunto  de  diretrizes  e  regulamentações,  nos  três  níveis  de  poder,  além  de

possuírem o  maior  índice  de  fiscalização e  controle  pelos  órgãos  públicos  e  por

entidades não governamentais de defesa ambiental. Acrescido a esse fato, temos um

dos mais complexos e detalhados processos de licenciamento ambiental do mundo,

cujas  normas,  diretrizes  e  critérios  básicos  são emanados  pelo  próprio  Conselho

Nacional do Meio Ambiente.
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Por  fim,  devemos  ter  em  mente  que  o  direito  de  todos  a  um  meio  ambiente

equilibrado  não  justifica  a  interpretação  equivocada  e  tendenciosa  de  considerar

proteção e conservação ambiental  como sinônimos de intocabilidade dos recursos

naturais, alçando-os à categoria de elementos sacros, cujo uso e aproveitamento se

tornam impossíveis. Nesse caso, o próprio ser humano, per se, se apresentaria como

elemento de ameaça.

No mesmo diapasão, é inconcebível pensar que a proteção ambiental se sobrepõe

aos demais  direitos  constitucionais  voltados para  o desenvolvimento  econômico e

para o bem-estar social.

O principal paradigma da sociedade moderna centra-se na sustentabilidade, qual

seja a permanente busca, em todas as ações humanas, do necessário equilíbrio entre

desenvolvimento econômico, bem-estar social (redução da pobreza) e preservação

ambiental.

Portanto, vê-se que é plenamente possível compatibilizar a exploração de recursos

minerais com a proteção ambiental, em um contexto de sustentabilidade.

É  oportuno,  ainda,  salientar  que  a  exploração mineral  é  protegida  pelos  títulos

minerários  expedidos pelo  Departamento  Nacional  de Produção Mineral,  os  quais

conferem  segurança  jurídica  aos  respectivos  titulares,  considerando-se  o  alto

investimento demandado pela atividade.

Estamos sob a égide do Estado democrático de direito, no qual é vedado à lei e às

normas infralegais, nas quais se incluem os decretos, prejudicar o direito adquirido e

o ato jurídico perfeito.

Nesse  caso,  conforme  já  exposto,  a  concessão  de  títulos  minerários  para

exploração mineral da área, objeto de desafetação, é preexistente à própria criação

da Estação Ecológica de Arêdes.

Desta feita, a medida proposta se orienta pela necessidade de compatibilizar defesa

do meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico, e pelo respeito ao ato jurídico

perfeito e ao direito adquirido, nos termos da ordem constitucional.

Por fim, cumpre ressaltar  que a desafetação não comprometerá os objetivos de

implantação  da  unidade  de  conservação,  tampouco  prejudicará  a  sua  função
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ecológica,  incumbindo-se  ainda aos titulares  dos direitos  de exploração mineral  a

doação futura de área para fins de incorporação à estação ecológica, nos termos

firmados no protocolo de intenções a ser celebrado com o governo de Minas.

Expostas  assim,  em  linhas  gerais,  as  razões  da  iniciativa,  que  se  reveste  de

inegável interesse público e inquestionável alcance social, solicito aos nobres pares o

imprescindível apoio para aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.564/2015

Dispõe sobre o pagamento do vale-transporte em espécie no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O empregador poderá conceder o vale-transporte em espécie, desde que

especificado no recibo de pagamento ou no contracheque.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O vale-transporte tem representado um importante benefício para o

trabalhador brasileiro. Deve, no entanto, ser aperfeiçoado, com vistas à eliminação de

graves  distorções  que  vêm  se  acumulando  ao  longo  dos  anos,  tais  como  a

especulação financeira promovida por empresários e também pelo comércio paralelo

de tíquetes.

A intenção deste  projeto  de  lei  é  instituir  um  auxílio-transporte  em  pecúnia,  de

natureza indenizatória,  destinado ao custeio  parcial  das despesas realizadas com

transporte coletivo pelo trabalhador, nos deslocamentos de suas residências para os

locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos

em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho.

O  projeto  que  ora  apresentamos  tem  o  objetivo  de  sanar  as  referidas

irregularidades, e dada a sua oportunidade e interesse social estamos certos de sua

acolhida e aprovação pelos nossos pares.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho, para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.565/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.752/2011)

Institui  medidas  para  o  incentivo  à  cidadania  fiscal  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  adquirentes  de  mercadorias,  bens  e  serviços  de  transporte

interestadual e intermunicipal poderão exigir do fornecedor a entrega de documento

fiscal hábil com a finalidade de incentivar a arrecadação tributária para o Estado.

Parágrafo  único  –  O  acréscimo  da  arrecadação  proveniente  desta  lei  será

adicionado à arrecadação prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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 Comunicações – ICMS –, fará jus ao recebimento de créditos do

Tesouro do Estado.

§ 1º – Os créditos previstos no caput deste artigo somente serão concedidos se:

I – o documento relativo à aquisição for um documento fiscal eletrônico;

II – o adquirente, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda

– CPF/MF – ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, for:

a) pessoa física;

b) empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123,

de 14 de dezembro de 2006;

c) entidade de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública

pelo Estado;

d) condomínio edilício.

§ 2º – Os créditos previstos no caput deste artigo não serão concedidos:

I – na hipótese de aquisições que não sejam sujeitas à tributação pelo ICMS;
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II  –  relativamente  às  operações  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás

canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;

III – não estando indicado corretamente o adquirente.

Art. 3º – O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do ICMS que cada

estabelecimento tenha efetivamente recolhido será distribuído como crédito entre os

respectivos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e

intermunicipal, favorecidos na forma do art. 2º desta lei, na proporção do valor de

suas aquisições.

§ 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 inciso

I.

§  2º  –  A cada  valor  mínimo  em  compras  registradas  em  documentos  fiscais

eletrônicos,  o  adquirente  fará  jus  a  um  cupom  numerado  para  concorrer,

gratuitamente, a sorteio, na forma disciplinada em regulamento.

Art. 4º – A pessoa física ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art. 2º

desta lei, na forma e nas condições estabelecidas em regulamento, poderão:

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 física ou jurídica;

III  – solicitar  depósito dos créditos em conta-corrente ou poupança, mantida em

instituição do Sistema Financeiro Nacional.

§ 1º – O depósito ou crédito a que se refere o inciso III deste artigo somente poderá

ser efetuado se o valor a ser creditado corresponder a, no mínimo, 1/10 (um décimo)

do salário-mínimo vigente no País;

§ 2º – Serão cancelados os créditos que não forem utilizados no prazo de cinco

anos, contados da data em que tiverem sido disponibilizados ao adquirente;

§ 3º – Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a obrigações

pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado;

§ 4º  – 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.  5º  –  O Poder  Executivo  promoverá  campanhas  de  educação  fiscal  com  o

objetivo  de  informar,  esclarecer  e  orientar  a  população  sobre  os  direitos  contidos

nesta lei.

Art. 6º – O estabelecimento fornecedor informará ao consumidor a possibilidade de

solicitar a indicação do número de seu CPF ou CNPJ no documento fiscal relativo a

operação.

Art. 7º – Ficará sujeito a multa no montante a ser definido em regulamento, 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.

Art. 8º – O Poder Executivo manterá, por intermédio do Banco de Desenvolvimento

de Minas  Gerais  –  BDMG –,  linha de crédito  especial  destinada à  pequena  e  à

microempresa, a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário ao

atendimento do disposto nesta lei.

Art.  9º  –  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,

quadrimestralmente,  relatório  de  prestação  de  contas  e  balanço  dos  créditos

concedidos em virtude desta lei,  com indicação detalhada de todas as operações

realizadas.

Art.  10  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta dias

contados da sua publicação.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Inácio Franco

Justificação: Esta proposição tem o objetivo de 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 com a fiscalização de

tributos e com a redução da evasão fiscal.

Os  dispositivos  inseridos  no  texto  dispõem  sobre  a  concessão  de  crédito  pelo
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governo estadual à pessoa que adquirir mercadorias, bens e serviços interestadual e

intermunicipal fornecidos por estabelecimentos localizados no Estado, desde que o

consumidor exija a emissão de documento fiscal eletrônico ou de outro documento

fiscal hábil na forma estabelecida em regulamento.

A medida proposta não comprometerá o cumprimento da Lei de Responsabilidade

Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000), uma vez que a renúncia relativa à

concessão do crédito será compensada pelo aumento da arrecadação de tributos

decorrentes da evasão fiscal.

O Estado de São Paulo já adota esse procedimento com base na Lei nº 12.685, de

28/8/2007, com bastante sucesso para os fins colimados, e procedimento semelhante

foi adotado pelo Município do Rio de Janeiro, o que também confirma a viabilidade e

conveniência da medida.

Por  essas  razões,  contamos com o  apoio  dos  nobres pares desta  casa para  a

aprovação deste projeto.

– 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 2.566/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.222/2011)

Proíbe o funcionamento de radares de avanço de sinal entre meia-noite e cinco

horas da manhã no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam proibidas as atividades de radares de avanço de sinal entre meia-

noite e cinco horas da manhã no Estado.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação: A questão segurança do cidadão torna-se cada vez mais imperativa

para  a sociedade mineira.  Diversas matérias  televisivas,  em diversos  canais,  têm

mostrado e chamado a atenção para o problema. A parada do veículo em horário
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inadequado expõe, de maneira desnecessária, condutor e passageiros, propiciando

ao delinquente um momento adequado para furtos e roubos diversos.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.381/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.567/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.724/2013)

Dispõe  sobre  a  proibição  de  fogos  de  artifício,  de  sinalizadores  e  de  show

pirotécnico com produtos inflamáveis ou com fogos e similares em estabelecimentos

que promovem eventos no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  proibidos  os  fogos  de  artifício,  os  sinalizadores  e  os  shows

pirotécnicos com produtos inflamáveis ou com fogos e similares em estabelecimentos

como  boates,  bares,  teatros,  auditórios  e  demais  locais  fechados  destinados  à

realização de eventos no Estado.

Art.  2º  –  A inobservância  do  disposto  no  art.1º  desta  lei  sujeita  o  infrator  às

seguintes sanções administrativas:

I – multa;

II – interdição do estabelecimento;

III – cassação do alvará de funcionamento.

Art.  3º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados a partir de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Salas das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação: Em 17/12/1961, na cidade de Niterói (RJ), um circo pegou fogo, o que

vitimou fatalmente 503 pessoas. No ano de 2001, a casa de shows Canecão Mineiro,

situada na região Oeste de Belo Horizonte, pegou fogo após a utilização de materiais

inflamáveis pelo grupo de pagode que se apresentava no local, deixando 7 mortos e

mais de 300 feridos. No dia 27/1/2013, presenciamos um grande desastre em uma

boate na cidade de Santa Maria (RS), que deixou 234 mortos e muitos feridos.
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O projeto de lei que ora apresentamos tem por objetivo proibir o uso de fogos de

artifício e sinalizadores e a realização de show pirotécnico com produtos inflamáveis

ou com  fogos  e  similares  em estabelecimentos  tais  como boates,  bares,  teatros,

auditórios e demais locais fechados destinados à realização de eventos no Estado, a

fim de que tragédias como as citadas não ocorram em Minas Gerais.

Nesse sentido,  solicito o apoio dos meus nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Antônio

Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.370/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.568/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Acácias e São Dimas, com sede no Município de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores  dos  Bairros  Acácias  e  São  Dimas,  com  sede  no  Município  de

Caetanópolis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Douglas Melo

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Acácias e São

Dimas  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  3/2/2014  e  realiza  suas

atividades conforme o previsto em seu estatuto social.

Essa entidade é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como objetivos promover o desenvolvimento comunitário, coordenar os recursos da

coletividade  no  trabalho  comunitário  para  promoção  humana  e  colaborar  com  os

movimentos em prol da saúde da criança, do jovem e do idoso e na educação no

Município.

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
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mantenedores, sob nenhuma forma ou a qualquer pretexto, conforme comprova o art.

3º, III, do estatuto social da entidade.

A aprovação deste projeto proporcionará 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 da

Associação Comunitária  dos Moradores dos Bairros  Acácias  e  São Dimas para a

sociedade  mineira,  em  especial  para  o  Município  de  Caetanópolis,  conto  com

colaboração dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.569/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.507/2011)

Declara de utilidade pública a Casa da Amizade do Rotary Club de Araxá, com sede

no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Casa da Amizade do Rotary Club de

Araxá, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Bosco

Justificação: A Casa da Amizade do Rotary Club de Araxá, com sede no Município

de Araxá,  é  uma sociedade de direito  privado,  de  natureza  associativa,  sem fins

lucrativos, beneficente e de assistência social.

Com  trabalho  reconhecido  pela  coletividade  araxaense,  a  instituição  presta

relevante serviço à comunidade, sempre atuando em benefício da promoção humana.

Com seu estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas, e no exercício de suas atividades, ininterruptamente há mais de ano, a

associação é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias. Seu patrimônio,  em caso de dissolução da instituição, será

destinado a entidade congênere.



106
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 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 2.570/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.415/2014)

Declara de utilidade pública o Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Hospital de Brinquedos São Francisco

de Asis, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Bosco

Justificação: O Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis tem como finalidade

desenvolver,  de  modo organizado  e  com responsabilidade social,  projetos  sociais

voltados  principalmente  para  o  crescimento  e  o  desenvolvimento  integral  das

crianças. A instituição restaura brinquedos antigos para doação às crianças carentes

de várias localidades, trabalhando pela justiça e igualdade social junto aos órgãos

públicos competentes.

A entidade promove eventos de cunho recreativo, informativo, espiritual e cultural, a

fim de promover o desenvolvimento do ser humano em sua essência. Dessa forma,

trabalha na assistência àqueles que estejam em condições de vulnerabilidade social.

Por esses e outros motivos, apresenta-se como importante e benéfico ator em sua

região de atuação.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  a  entidade  com  fins

congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que

exercem atividades voluntárias.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.571/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 436/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Região Arrozal, Morro

da Mata, Moraes, Funil, Arranchador e Entorno Próximo, com sede no Município de

Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores da Região

Arrozal, Morro da Mata, Moraes, Funil, Arranchador e Entorno Próximo, com sede no

Município de Ouro Preto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

João Alberto

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  dos  Moradores  da  Região  Arrozal,  Morro  da  Mata,  Moraes,  Funil,

Arranchador e Entorno Próximo, entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade a

defesa, a preservação e a proteção ambiental, a promoção da cultura, a defesa e a

conservação do patrimônio histórico e artístico, a difusão de atividades voltadas para

a consolidação da cidadania.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor,  sexo,  condição social  das pessoas  assistidas e  atende com observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 2.572/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.406/2011)

Declara de utilidade pública o Instituto de Qualidade de Vida – Iquavi –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Qualidade de Vida –

Iquavi –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Bosco

Justificação: O Instituto de Qualidade de Vida – Iquavi – é uma entidade de direito

privado de natureza associativa, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e voltada

para a assistência social.

A  sede  da  entidade  central  situa-se  no  Rio  de  Janeiro,  porém  seu  estatuto

possibilita a abertura de filiais. Em Belo Horizonte e Região Metropolitana desenvolve

importante  trabalho  com  jovens,  aos  quais  são  ofertados  mais  de  40  cursos,

totalmente gratuitos, nas áreas cultural, artística e profissional, sendo que mais de

30.000 beneficiários passaram pela instituição.

Com seu estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas  e  no  exercício  de  suas  atividades  ininterruptamente  há  mais  de  ano,  a

associação é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntariamente.

– 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 2.573/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 653/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Barraqueiros da Área Externa do

Mineirão – Abaem –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Barraqueiros da Área
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Externa do Mineirão – Abaem –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: Desde a época da colonização portuguesa, constata-se no Brasil  a

presença  do  vendedor  ambulante,  praticando  a  mercancia  pelo  oferecimento  de

tecidos e alimentos nas ruas. O crescimento das cidades corroborou com o aumento

dessa  categoria,  e  assim  surgiram  os  pipoqueiros,  os  vendedores  de  loteria,  os

feirantes, etc.

Posteriormente, deu-se o crescimento do setor informal, decorrente da grave crise

econômica,  motivadora  da  eliminação  de  postos  de  trabalho,  conforme  estudos

divulgados pela Central de Apoio ao Trabalhador. Cerca de 12% dos trabalhadores

informais são pequenos empregadores e mantêm até cinco postos de trabalho.

A Organização  Internacional  do  Trabalho  atesta  que o  crescimento  do  trabalho

informal no país deriva tanto da necessidade de sobrevivência como da opção de

vida de trabalhadores que preferem desenvolver seu próprio negócio.

Conforme os estudos divulgados pela Central de Apoio ao Trabalhador, 67% dos

informais são jovens e estão na faixa etária de 18 a 39 anos, sendo que, desse total,

45% possuem tão somente o ensino fundamental completo.

Com o escopo de contribuir  para a valorização da atividade desenvolvida pelos

ambulantes,  seu  reconhecimento  e  a  regularização  da  classe  dos  vendedores

informais, foi fundada em 23/6/2000, a Associação dos Barraqueiros da Área Externa

do Mineirão, entidade civil, sem fins lucrativos.

A análise das finalidades contidas em seu estatuto revela que seu principal objetivo

consiste na defesa dos direitos dos barraqueiros, motivo pelo qual as atividades da

associação  se  voltam  para  o  desenvolvimento  do  setor  informal,  com  ações

direcionadas à garantia de trabalho e renda à população vulnerabilizada, contribuindo

para a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem desse ofício.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.574/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 753/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  Bela  Vista  e

Adjacências – Cidade Mário Campos, com sede no Município de Mário Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Bela Vista e Adjacências – Cidade Mário Campos, com sede no Município de Mário

Campos.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  A Constituição da República e a Lei  nº  8.742,  de 1993,  definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice, para o amparo às crianças e aos adolescentes

carentes, para a integração no mercado de trabalho, a reabilitação e a integração das

pessoas com deficiência. Configura-se como política não contributiva, realizada por

meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, pauta-

se nos princípios do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação

dos benefícios e dos serviços.

A assistência social possui interface com diversas políticas públicas, envolvendo,

em seus processos tático-operativos, ações de entidades públicas e privadas, que

visem a contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social com que o

País convive.

Destarte, na data de 14/1/2000, a Associação Comunitária do Bairro Bela Vista e

Adjacências – Cidade Mário Campos foi legalmente constituída, configurando uma

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social.

A  associação  apresenta  como  finalidades  estatutárias  o  desenvolvimento

socioeconômico e cultural da comunidade de Bela Vista e vizinhança, a educação
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integral de jovens e adultos, a educação sanitária, a preparação de mão de obra, a

articulação  com  entidades  regionais  a  fim  de  resolver  problemas  comuns  e  a

realização de outras atividades que possam ser úteis à comunidade.

Como visto,  a  entidade presta  relevantes serviços à  comunidade,  uma vez que

desenvolve ações que visam a atender às crescentes demandas das pessoas em

situação  de  vulnerabilidade  social  ou  econômica,  tendo  como propósito  contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção

de  uma  sociedade  mais  democrática,  respaldada  em  uma  alternativa  de

desenvolvimento que faça a  inclusão social  com justiça,  sustentabilidade do meio

ambiente e universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos  os  requisitos  legais,  contamos  com  o  apoio  desta  Casa  para  o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

– 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 2.575/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 757/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Alto Vila Rica e Adjacências,

com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Alto Vila Rica

e Adjacências, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  A assistência  social  está  presente  em  diversas  políticas  públicas,

envolvendo,  em  seus  processos  tático-operativos,  ações  de  entidades  públicas  e

privadas que visem contribuir para a redução do alto grau de desigualdade social com

que o País convive.

Em 10/6/2006, foi fundada a Associação Comunitária Alto Vila Rica e Adjacências,
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pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social.

A entidade tem os objetivos de zelar pelo bem comum do bairro; buscar a constante

melhoria da qualidade de vida;  atuar junto às autoridades públicas na defesa dos

interesses dos moradores da região; apoiar os eventos de interesse da comunidade;

realizar seminários, congressos, feiras; promover o desenvolvimento social e humano

da comunidade; e combater as desigualdades sociais e econômicas.

Como visto,  a  entidade presta  relevantes serviços à  comunidade,  uma vez que

desenvolve  ações  que  visam  atender  às  crescentes  demandas  das  pessoas  em

situação de vulnerabilidade social ou econômica.

Pacífico é o fato de que a associação busca a construção de uma sociedade mais

democrática, com alternativas de desenvolvimento que promovam a inclusão social

com justiça, sustentabilidade do meio ambiente e universalização dos direitos sociais,

culturais, ambientais, civis e políticos.

Diante do exposto, contamos com o apoio desta Casa para o reconhecimento do

nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

– 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 2.576/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 758/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros Santa Matilde,

Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências – Ambasma –, com sede no Município de

Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros

Santa Matilde, Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências – Ambasma –, com sede no

Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges
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Justificação: A assistência social possui interface com diversas políticas públicas,

envolvendo,  em  seus  processos  tático-operativos,  ações  de  entidades  públicas  e

privadas que visam contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social

com que o País convive.

Destarte,  diante  da  necessidade  da  redução  das  desigualdades  sociais,  a

sociedade civil organizou-se e, em 24/9/2002, foi fundada a Associação de Moradores

dos Bairros Santa Matilde,  Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências – Ambasma –,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social.

A  associação  tem  como  objetivos  estatutários:  promover  o  bem-estar  social;

desenvolver  ações  de  integração  sociocultural;  estimular  a  prática  desportiva  e

competitiva sadia; atuar perante as autoridades públicas na defesa dos interesses

dos moradores da região; promover o fortalecimento e o desenvolvimento social e

humano da comunidade; e combater as desigualdades sociais e econômicas.

A  entidade  ministra  diversos  cursos  gratuitos  à  comunidade,  entre  os  quais

jardinagem, cestaria, informática, confeitaria, inclusão digital, dança, basquete, vôlei e

futebol.  Realiza  ainda  palestras  abordando  temas  como  planejamento  familiar,

prevenção  de  doenças  sexualmente  transmissíveis,  aleitamento  materno  e

aconselhamento familiar. Promove sessões de cinema itinerantes, doação de cestas

básicas e presta auxílio na reestruturação de associações.

Como visto,  a  entidade presta  relevantes serviços à  comunidade,  uma vez que

desenvolve  ações  que  visam  atender  às  crescentes  demandas  das  pessoas  em

situação de vulnerabilidade social ou econômica.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção de

uma  sociedade  mais  democrática,  respaldada  em  uma  alternativa  de

desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça e a universalização dos

direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

– 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 2.577/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 761/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores no Bairro Nossa Senhora

de Fátima – Amof –, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores no Bairro

Nossa Senhora de Fátima – Amof –, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  A Constituição da República e a Lei  nº  8.742,  de 1993,  definem a

assistência  social  como  uma  política  voltada  para  a  proteção  da  família,  da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, para o amparo das crianças e

dos adolescentes carentes, para a integração no mercado de trabalho, a reabilitação

e  a  integração  das  pessoas  com  deficiência.  Configura-se  como  política  não

contributiva,  realizada  por  meio  de  um  conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa

pública e da sociedade, pautando-se nos princípios da universalidade da cobertura e

do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

A assistência social tem interface com diversas políticas públicas, envolvendo, em

seus processos tático-operativos, ações de entidades públicas e privadas, que visem

contribuir  para a redução dos altos graus de desigualdade social com que o País

convive.  Diante da necessidade de redução das desigualdades sociais, a sociedade

civil organizou-se, e, na data de 24/2/2008, foi fundada a Associação dos Moradores

no Bairro  Nossa Senhora  de  Fátima,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins

lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade, no cumprimento de suas finalidades estatutárias se propõe a defender a

vida no planeta, firmar parcerias e convênios, incentivar o desenvolvimento social, a

evolução  e  a  defesa  do  ser  humano,  atuar  na  área  da  saúde,  prestar  serviços

educacionais, promover a arte e a cultura, defender a população indígena, proteger o

idoso, a criança, o adolescente e o portador de necessidades especiais, realizar a
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inclusão  digital,  incentivar  novas  tecnologias,  desenvolver  ações  direcionadas  à

geração de emprego e renda, atuar nas áreas do lazer, turismo, esporte e preservar o

meio ambiente.

Como visto, a associação presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve  ações  que  visam  atender  às  crescentes  demandas  das  pessoas  em

situação  de  vulnerabilidade  social  ou  econômica,  tendo  como propósito  contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, fica claro que a associação busca a construção de uma

sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de desenvolvimento que

contemple  a  inclusão  social  com  justiça,  sustentabilidade  do  meio  ambiente  e

universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

– 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 2.578/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.638/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Casa  de  Davi  –  ICD  –,  com  sede  no

Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Casa de Davi – ICD –, com

sede no Município de Brumadinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

João Alberto

Justificação: O Instituto Casa de Davi funciona regularmente há mais de um ano, e

sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelas

funções que exercem.

O processo que tem por objetivo sua declaração de utilidade pública encontra-se

legalmente amparado e obedece às exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/1998.
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Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 2.579/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 652/2011)

Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública de Santa

Luzia – Comsep –, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança

Pública de Santa Luzia – Comsep –, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República preceitua segurança pública como dever

do Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  a  qual  deve ser  exercida  para  a

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Destarte,  a  comunidade  tem  tanta  responsabilidade  quanto  os  poderes

governamentais no que concerne à incumbência de garantir a segurança pública. Por

esse motivo, entendemos imprescindíveis o envolvimento e a participação popular na

construção de uma sociedade dotada de paz pública.

Corroborando  a  assertiva,  transcrevemos  a  manifestação  do  ilustre  Prof.  Tércio

Sampaio Ferraz Júnior sobre o tema: “Devemos conscientizar-nos de que os temas

de segurança pública não pertencem apenas às polícias, mas dizem respeito a todos

os órgãos governamentais que se integram, por via de medidas sociais de prevenção

ao  delito.  A comunidade  não  deve  ser  afastada,  mas  convidada  a  participar  do

planejamento e da solução das controvérsias que respeitem a paz pública”.

Plenamente  consciente  de  seu  dever  e  de  sua  responsabilidade  para  com  a

construção  de  uma  sociedade  dotada  de  paz  pública,  na  data  de  12/8/2000  a

comunidade luziense criou a entidade denominada Conselho Municipal de Segurança



117
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pública de Santa Luzia. Trata-se de uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem

por  finalidade  estatutária  colaborar  com  os  órgãos  de  segurança  pública,  para  a

melhora das ações de segurança pública desenvolvidas em Santa Luzia.

Para  o  cumprimento  de  suas  finalidades,  a  associação  desenvolve  palestras,

conferências,  estudos,  fóruns,  campanhas  educativas,  entre  outras  ações,  com  o

escopo de despertar na comunidade a necessidade de cooperar com o poder público

nas ações em benefício da ordem e da tranquilidade pública.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

– 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 2.580/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 766/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Vai  Volta e

Bananal – Apruvb –, com sede no Município de Tarumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Vai Volta e Bananal – Apruvb –, com sede no Município de Tarumirim.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Vai Volta e Bananal é uma

entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  constituída  legalmente  em  14/6/1999,  com  o

objetivo de contribuir com o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias.

A entidade tem os objetivos estatutários seguintes: incentivar a mútua colaboração

entre  os  associados;  elevar  as  condições  de  vida  dos  produtores  rurais;  divulgar

técnicas de produção e manejo; melhorar a qualidade e a produtividade dos produtos

agropecuários;  apoiar  a  produção,  a  guarda  e  a  conservação  dos  produtos

agropecuárias;  comprar,  vender  e  transportar  o  leite  produzido  pelos  associados;

prestar serviços de assistência médica e dentária; promover atividades recreativas e

educacionais.
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Como visto,  a  entidade presta  relevantes serviços à  comunidade,  uma vez que

desenvolve  ações  que  visam  atender  às  crescentes  demandas  das  pessoas  em

situação  de  vulnerabilidade  social  ou  econômica,  tendo  como propósito  contribuir

para  seu  desenvolvimento  humano  e  promover  sua  inclusão  social.  Diante  do

exposto, é fato pacífico que a associação busca a construção de uma sociedade mais

democrática, respaldada em uma alternativa de desenvolvimento que contemple a

inclusão social e universalização dos direitos sociais, culturais, educacionais, civis e

políticos.

Por  estarem cumpridos todos os requisitos  legais,  contamos com o apoio desta

Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

– 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 2.581/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.663/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Patense de Reciclagem – Apare –, com

sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Patense de Reciclagem –

Apare –, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio

Justificação: A Associação Patense de Reciclagem foi constituída em 13 de outubro

de  2003  sob  a  forma  de  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos  e  está  em  pleno

funcionamento desde então.

Os  membros  da  diretoria,  conselheiros,  associados,  benfeitores  são  pessoas

idôneas  e  não  recebem  remuneração,  vantagens  ou  benefícios,  direta  ou

indiretamente, por qualquer fórmula ou título, em razão das competências, funções ou

atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

A associação tem por finalidade primordial zelar pela boa ordem social e defender o
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bem-estar de todos, especialmente no que se refere a promover a coleta seletiva e a

destinação adequada dos materiais recicláveis, desenvolver e apoiar projetos sociais

relativos  ao  meio  ambiente  e  buscar  parcerias  públicas  e  privadas  para  o

desenvolvimento de ações e projetos socioambientais.

A  sua  atuação  é  de  grande  importância  social  para  a  comunidade  local,

principalmente nos trabalhos de divulgação para a conscientização pública da defesa

do meio ambiente e preservação do ecossistema através de palestras e atividades

em âmbito municipal e estadual sobre reciclagem.

Peço,  pois,  aos  nobres  pares  a  aprovação  deste  projeto,  que  promoverá  o

reconhecimento de um trabalho criterioso e dedicado, íntegro e eficiente.

–  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 2.582/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.413/2014)

Declara de utilidade pública a Guaxu – SOS Animal – Associação Protetora dos

Animais, com sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Guaxu – SOS Animal – Associação

Protetora dos Animais, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

João Alberto

Justificação: A Guaxu – SOS Animal – Associação Protetora dos Animais é uma

entidade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade fiscalizar e fazer cumprir, com o

apoio das autoridades competentes, mediante a celebração de convênios,  as leis,

portarias  ou  regulamentos  federais,  estaduais  e  municipais  que  versem  sobre  a

proteção dos animais. A entidade tem seu estatuto registrado no 2º Serviço Notarial

da Comarca de Guaxupé.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.583/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.708/2013)

Declara de utilidade pública a Associação dos Congados e Moçambique de Nossa

Senhora do Rosário de Conceição do Itaguá, com sede no Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Congados  e

Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Conceição do Itaguá, com sede no

Município de Brumadinho.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

João Alberto

Justificação:  O projeto de lei  em epígrafe tem por objetivo  declarar  de utilidade

pública a Associação dos Congados e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de

Conceição do Itaguá.

A associação é uma entidade social, sem fins lucrativos e com duração por tempo

indeterminado, que não remunera seus diretores. Tem por finalidade realizar festejos

de Nossa Senhora do Rosário; pesquisar e divulgar estudos sobre folclore inerentes a

manifestações  religiosas;  promover  a  assistência  social;  denunciar  e  lutar  contra

todos os atos de depredação do patrimônio histórico e do meio ambiente; promover

estudos, simpósios, cursos e oficinas relacionados ao folclore e à cultura popular de

forma geral; e incentivar, planejar e realizar, por si só ou por força de convênios ou

contratos  com  entidades  públicas  ou  privadas,  atividades  de  caráter  cultural,

ecológico e esportivo.

Considerando  a  missão  e  os  objetivos  da  entidade,  solicito  o  apoio  dos  meus

nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.584/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.414/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  instituição  Capoeira  para  Todos,  com  sede  no

Município de Guaxupé.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a instituição Capoeira para Todos, com

sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

João Alberto

Justificação:  A  instituição  Capoeira  para  Todos,  com  sede  no  Município  de

Guaxupé,  tem  por  finalidade  defender  os  interesses  difusos  relativos  à  inclusão

social, usando a capoeira como instrumento desse trabalho. É uma sociedade civil,

sem fins lucrativos, com estatuto registrado no 1º Tabelionato de Notas de Guaxupé.

– 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 2.585/2015

Declara de utilidade pública Associação Cultural,  Artística e Talentos de Araxá –

Acata –, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública Associação Cultural, Artística e Talentos

de Araxá – Acata –, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Antonio Lerin

Justificação: A Associação Cultural, Artística e Talentos de Araxá é uma entidade

com  fins  não  econômicos  que  tem  por  objetivo  a  assistência  aos  comerciantes,

ambulantes,  camelôs  e  artesãos  que  utilizem  espaço  único  com  feiras  diárias.  É

voltada também à preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.

São, ainda, suas finalidades:

a) divulgar a logística de vendas de comerciantes em geral;

b) criar elementos e instrumentos de gerenciamento e assessoramento de compra e

venda em geral;

c) trabalhar pelo desenvolvimento econômico, financeiro, comercial e empresarial,
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visando fortalecer os associados, aprimorando as relações entre pessoas jurídicas e

o poder público e privado;

d) estimular e desenvolver programas e projetos que incentivem políticas públicas e

atitudes  privadas  com  responsabilidade  social,  voltadas  para  as  crianças,

adolescentes e meio ambiente;

e)  promover  e  estimular,  direta  ou  indiretamente,  atividades relacionadas à  boa

desenvoltura dos objetivos da associação, nas atividades desenvolvidas;

f) realizar pesquisas e levantamentos de interesse dos sócios e da comunidade;

g)  realizar  eventos  culturais,  sociais  e  promocionais,  palestras,  encontros,

simpósios e outros;

h)  Colaborar  com  os  órgãos  públicos  ou  privados,  técnicos  ou  consultivos,  no

estudo e nas soluções dos problemas relacionados com a associação, na aplicação

de seus objetivos;

i) incentivar o trabalho comunitário e o de mutirão;

j) promover a cultura em todas as suas instâncias e a defesa do patrimônio histórico

e artístico;

k)  Atuar  na  defesa  do  meio  ambiente,  principalmente  junto  às  comunidades

carentes e aos micros, pequenos e médios empreendedores de projetos de impacto

ambiental, da cultura, do lazer e do turismo.

A associação cumpre 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.586/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.376/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comercial,  Industrial,  de  Turismo,

Serviços e Agronegócios de Araxá – Acia –, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, de
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Turismo,  Serviços e  Agronegócios  de Araxá –  Acia –,  com sede no Município de

Araxá.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Bosco

Justificação:  A  Associação  Comercial,  Industrial,  de  Turismo,  Serviços  e

Agronegócios  de  Araxá  é  uma sociedade  civil,  de  direito  privado,  sem  finalidade

lucrativa e de duração indeterminada, fundada pelos comerciantes e industriais do

Município de Araxá, no dia 14 de junho de 1978.

A entidade tem por finalidade sustentar, defender e reivindicar os interesses e os

assuntos que digam respeito às classes empresariais e, dentro da lei, defendê-las,

orientá-las e coligá-las. É agente de fomento aos associados, nomeadamente os de

pequeno  porte,  com  a  concessão  de  microcrédito  para  alavancagem  de  novos

empreendimentos.

Promove  pesquisas  e  estudos  técnicos  sobre  as  atividades  econômicas,

proporcionando assessoria técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica

aos  associados  de  modo  a  orientá-los  no  exato  cumprimento  e  observância  da

legislação. Também participa do debate e da solução de problemas socioeconômicos

de âmbito regional, nacional e internacional; promove e divulga o turismo, produtos,

serviços e unidades econômicas da cidade e região.

Na área educacional, cria e mantém cursos médios, técnicos e superiores. Mantém

ainda  departamentos  para  prestação  de  serviços  e  de  consultoria  técnica  em

assuntos  de  natureza  jurídica,  administrativa,  econômica,  contábil,  de  recursos

humanos e marketing.

A Acia tem ainda por finalidade criar e manter câmaras setoriais e de arbitragem e

mediação  para  solução  de  pendências  entre  associados  e  destes  com  terceiros,

dentre outros relevantes serviços, explicitados em seu estatuto.

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 no caso de sua dissolução e

está devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. A
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entidade desenvolve suas atividades, ininterruptamente, desde sua fundação, e sua

diretoria é constituída por pessoas idôneas, que exercem atividades voluntárias.

– 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 2.587/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Amigos  da  Vida  de

Pratápolis – Ama –, com sede no Município de Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos da

Vida de Pratápolis – Ama –, com sede no Município de Pratápolis.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  Associação  Comunitária  Amigos  da  Vida  de  Pratápolis  é  uma

associação civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos e com tempo de duração

indeterminado.

A associação  tem  por  finalidades  estimular  encontros  visando  à  aplicação  de

valores morais  e éticos no resgate de  pessoas com vícios  de  qualquer  natureza;

promover festividades e encontros para integração dessas pessoas; captar recursos

financeiros, municipais, estaduais e federais para a associação, a fim de desenvolver

projetos para o envolvimento de pessoas que estejam interessadas na vida.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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 2.588/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Ruas de Pratápolis –

Acorpra –, com sede no Município de Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Corredores de Ruas

de Pratápolis – Acorpra –, com sede no Município de Pratápolis.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Acorpra é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

duração indeterminada.

Tem por finalidades promover eventos na cidade, incentivar a prática do esporte,

promover  palestras  e  conferências  ligadas  ao  atletismo e  à  vida  saudável,  firmar

convênios  com entidades  de direito  público  ou  privado com o  fim  de subsidiar  o

transporte coletivo de atletas que se habilitem a participar de maratonas e corridas

em outras cidades, entre outros objetivos.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.589/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.298/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Tatame do Bem, com sede no Município

de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Tatame do Bem, com

sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Tatame do Bem, que é uma entidade civil de direito privado, de natureza

filantrópica, sem fins lucrativos. Tem como finalidade ministrar aulas gratuitas de jiu-

jítsu com a intenção de formar atletas profissionais e professores e de incentivar a
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prática esportiva, com vistas a retirar as crianças do ócio e das ruas, promovendo sua

socialização e formando cidadãos melhores.

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.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.590/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 759/2011)

Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Borba Gato, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo Escoteiro Borba Gato, com

sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: Em 1907, o Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell  fundou o

escotismo, movimento mundial de cunho educacional, voluntário e apartidário, sem

fins lucrativos. Sua proposta consiste no desenvolvimento do jovem por meio de um

sistema de valores que prioriza a honra e é baseado na promessa e na Lei Escoteira,

bem como na prática do trabalho em equipe e na vida ao ar livre, fazendo com que o

jovem assuma seu próprio  crescimento,  tornando-se um exemplo de  fraternidade,

lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina.

A Lei  Escoteira,  idealizada por  Baden-Powell,  não estabelece regras proibitivas,

mas conceitos para formação de pessoas benévolas, de forma que o escoteiro tem

em  que  se  espelhar  e  orientar.  São  conceitos  inerentes  à  Lei  Escoteira:  honra,
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integridade,  lealdade,  presteza,  amizade,  cortesia,  respeito  e  proteção  ao  meio

ambiente,  responsabilidade,  disciplina,  coragem,  ânimo,  bom-senso,  respeito  pela

propriedade e autoconfiança. Em  7/3/2002, foi constituído o Grupo Escoteiro Borba

Gato, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, que atua

nas  áreas  cultural,  educacional,  beneficente  e  comunitária,  destinando-se

especialmente  à  prática  do  escotismo.  A associação  em  comento  apresenta  as

finalidades estatutárias seguintes: desenvolver o escotismo em sua localidade, sob a

supervisão  dos  órgãos  de  nível  nacional  e  regional;  representar  seus  membros

perante os poderes públicos e o movimento escoteiro regional e nacional; oferecer

educação não formal; valorizar o equilíbrio ambiental; e desenvolver o propósito do

escotismo. Destarte, as atividades realizadas pelo grupo estimulam a valorização e o

resgate do propósito do escotismo, bem como contribuem para o crescimento e a

melhoria da qualidade de vida dos sabarenses.

As ações desenvolvidas pelo Grupo Escoteiro Borba Gato visam educar e promover

o  crescimento  dos  jovens,  pregam  a  valorização  e  a  preservação  do  patrimônio

cultural  e  ambiental  do  município  e  transmitem às gerações  futuras o  sentido  de

valores tais como honra, integridade, lealdade, amizade, cortesia, respeito e proteção

ao  meio  ambiente,  responsabilidade,  disciplina,  coragem,  ânimo  e  autoconfiança,

dando-lhes referências e fortalecendo seus laços comuns.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

– 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 2.591/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Lavras  Tênis  Clube,  com  sede  no  Município  de

Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Lavras Tênis Clube, com sede no

Município de Lavras.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Fábio Cherem

Justificação:  O Lavras Tênis  Clube,  fundado em 15 de janeiro  de  1950,  é uma

associação civil sem fins lucrativos, com prazo indeterminado de duração, que vem

prestando serviços de manifesta importância à população de Lavras. Atualmente, a

entidade realiza atividades voltadas a estimular a convivência social e a prática de

esportes,  o  que  contribui  para  a  saúde  física  e  mental  de  seus  mais  de  4.000

associados.

Prestes a completar 66 anos de existência, o Lavras Tênis Clube continua fiel às

suas origens, assentadas no ensino e na prática do desporto amador, promovendo

atividades de caráter esportivo, artístico, cultural, social e cívico e mantendo a sua

tradição de “formar homens para formar campeões”.

Com  sua  infraestrutura,  o  clube  proporciona  aos  sócios  e  seus  familiares,  aos

atletas  e  aos  convidados  oportunidades  de  lazer,  confraternização,  conforto,

aprendizado  e  participação  nas  disputas  locais  e  regionais  das  mais  variadas

modalidades esportivas.

O Lavras Tênis Clube mantém ainda um intenso trabalho voltado à formação de

atletas e à manutenção de equipes de competição, sobretudo nas modalidades de

vôlei,  basquete,  natação  e  futsal.  Esse  trabalho  tem  elevado  o  nome de  Lavras

através dos tempos, propiciando excelentes resultados nas quadras e piscinas não só

da região, como também do Estado e de todo o País.

Destaca-se também, como importante trabalho social desenvolvido pelo clube, a

oportunidade oferecida, por meio de custeio, a jovens carentes, que, ao frequentarem

as  escolinhas,  têm  os  seus  potenciais  atléticos  desenvolvidos  e  aprimorados,  ao

mesmo tempo em que lhes é proporcionada a oportunidade de inclusão social. Dessa

forma, através das gerações, continua firme o propósito de investir  no trabalho de

educação dos jovens, por meio do esporte.

Gerando empregos, proporcionando lazer,  oferecendo melhorias na qualidade de

vida de seus associados e revelando novos talentos para o esporte, assim tem sido a

caminhada do Lavras Tênis Clube, há mais de meio século.

Desse modo, em prol da manutenção e do aprimoramento dos trabalhos realizados
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pela  associação,  a  declaração  de  utilidade  pública  mostra-se  uma  conquista

fundamental a ser alcançada. Em vista da necessidade de apoio político, financeiro,

humano  e  profissional,  o  título  em  questão  é  de  importância  inestimável  para  o

desenvolvimento da entidade, que poderá facilitar e expandir o acesso dos cidadãos

a suas atividades.

O Lavras Tênis Clube preenche todos os requisitos legais para sua declaração de

utilidade pública, uma vez que está em funcionamento há mais de um ano, os cargos

de  sua  direção  não  são  remunerados  e  seus  diretores  são  pessoas  idôneas,

conforme atestado apresentado, motivo pelo qual contamos com a colaboração dos

nobres pares desta Casa para a aprovação 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 2.592/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 764/2011)

Declara de utilidade pública o Clube de Orientação Serra do Lenheiro – Cosele –,

com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Orientação  Serra  do

Lenheiro – Cosele –, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  O  esporte  desenvolve  valores  como  afetividade,  percepções,

expressão,  raciocínio  e  criatividade,  razão  pela  qual  representa  importante

instrumento  de  socialização,  educação,  promoção de saúde,  identidade cultural  e

cooperação dos povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas,  embasada em recente estudo,  recomendasse a adoção do esporte  como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 5/6/1998, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,
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a sociedade civil organizou-se e fundou o Clube de Orientação Serra do Lenheiro.

Sua constituição legal foi efetivada em 6/5/2002, configurando-se uma pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  incentivar  práticas

desportivas, defender e preservar o meio ambiente e promover o ecoturismo.

A associação apresenta as finalidades estatutárias seguintes: orientar atletas sobre

o desporto; realizar competições e eventos; difundir a prática da orientação; incentivar

a  comunidade  de  São  João  del-Rei  e  região  a  praticar  o  desporto;  promover  a

consciência ecológica através da prática da orientação; fortalecer a união entre seus

associados e familiares; desenvolver o espírito de camaradagem, amizade e lealdade

ente os associados, difundir preceitos éticos; e aprimorar a profissionalização.

A entidade, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços à  comunidade,  uma vez que desenvolve  ações  que  visam a  atender  às

crescentes demandas da população por esporte, sobretudo as atividades esportivas

destinadas  a  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  social  e  econômica,  tendo

como principal propósito contribuir  para seu desenvolvimento humano e promover

sua inclusão social.

Diante da relevância de suas ações, obteve a declaração de utilidade pública, em

âmbito municipal, por meio da Lei nº 4.425, de 14/4/2010.

Desde  o  ano  de  2004,  desenvolve  o  Projeto  Cultura  Histórica  através  da

Orientação, por meio do qual busca resgatar o conhecimento sobre a história local e

ministrá-lo  a  estudantes  de  escolas  públicas  e  particulares.  O  citado  projeto  foi

desenvolvido  nas  cidades  de  São  João  del-Rei,  Sabará,  Barroso,  Tiradentes  e

Prados. A ação mencionada, além de incentivar o conceito de identidade local, visa

despertar  o adolescente para a prática desportiva e promover seu contato com a

natureza.

Frise-se,  ainda,  que  as  ações  desenvolvidas  pela  entidade  almejam  difundir,

aperfeiçoar,  fomentar,  fiscalizar  e  disciplinar  a  prática  do  desporto  amador,

organizando  campeonatos  e  torneios,  bem  como  promovendo  atividades  que

contribuam com a formação do ser humano.

Desde 2001,  realiza  e  participa  de  algumas  etapas  do Campeonato  Mineiro  de

Orientação  –  Camor  –,  evento  dirigido  a  cerca  de  250  atletas  mineiros,  no  qual
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alcançou a primeira colocação nos anos de 2003, 2004, 2006 e 2007 e a segunda

posição em 2001, 2002, 2005, 2008 e 2009. Organizou a 2ª Etapa do Campeonato

Brasileiro  de  Orientação  –  Cambor  –,  edições  de  2005  e  2009,  das  quais

participaram,  respectivamente,  500  e  700  atletas.  Realiza,  desde  2003,  o

Campeonato de Orientação do Campo das Vertentes, torneio regional com cerca de

80 esportistas. Ministra há quatro anos oficinas de orientação do Inverno Cultural da

Universidade Federal de São João del-Rei, nas quais aborda, entre outros temas, a

conservação ambiental, patrimonial e histórica. Em 2010, organizou uma das etapas

do Troféu Sudeste de Orientação.

Uma vez que a entidade cumpre todos os requisitos legais, contamos com o apoio

desta Casa para o reconhecimento do nobre trabalho por ela desenvolvido.

– 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 2.593/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.094/2012)

Estabelece as diretrizes para a inclusão do ensino de música nas escolas da rede

estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas da rede

estadual de ensino, nos termos desta lei.

Art.  2º  –  O  ensino  de  música  não  se  constituirá  como disciplina  exclusiva  do

currículo, mas sim como uma das linguagens das artes, obedecidas as diversidades e

peculiaridades de cada comunidade escolar.

Parágrafo  único –  O objetivo  do  ensino de música  não é formar  músicos,  mas

disponibilizar os conhecimentos e práticas básicos para que o aluno possa conhecer

e experimentar a música e optar pelo desenvolvimento musical.

Art. 3º – Observado o prescrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de

música  observará  a  compreensão  da  linguagem  musical  em  sua  diversidade  de

manifestações:

I – através da assimilação de conceitos básicos musicais;
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II – com a experimentação musical a partir de instrumentos melódicos e rítmicos e;

III – com o tempo adequado para as práticas musicais.

Parágrafo único – O projeto político-pedagógico das unidades de ensino assegurará

a implementação do disposto nos incisos do caput deste artigo.

Art. 4º – Todos os alunos deverão ter, no mínimo, quinze horas-aula e cinco horas

de atividades extraclasse por ano, com acesso individual a um instrumento musical

de sopro, de metal, de cordas ou percussivo.

Art.  5º  –  Atividades  musicais  utilizando  a  voz  são  importantes,  mas  apenas  a

utilização da voz como instrumento não atende aos objetivos desta lei.

Art. 6º – Poderão ser computadas para efeito do disposto no art. 4º desta lei as

atividades que ocorram no contraturno escolar, no âmbito do programa Escola Viva,

Comunidade  Ativa,  do  programa  Educação  em  Tempo  Integral  ou  de  programas

desenvolvidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação  em  parceria  com  outras

secretarias de Estado.

Art. 7º – Para os alunos que, na data de publicação desta lei, estejam cursando as

séries iniciais do ensino fundamental,  as metas do projeto político-pedagógico e a

grade curricular das unidades de ensino relativas a música contemplarão, no mínimo,

o seguinte:

I – a percepção e o reconhecimento pelo aluno dos princípios básicos de música,

tais como: pulso, andamento, duração, timbres, intensidade e altura dos sons;

II – ensino dos elementos básicos da música, tais como: pauta musical, clave de

sol, escala de dó maior e escala de lá menor, compassos simples dois por quatro, três

por quatro e quatro por quatro, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia

e sua execução prática, bem como solfejo elementar;

III – o aluno deverá ser capaz de combinar e executar os princípios relacionados no

inciso II em instrumentos melódicos, em nível musical básico, de forma individual ou

coletiva, de forma condizente com as habilidades relativas a sua faixa etária.

Art. 8º – Para os alunos que, na data de publicação desta lei, estejam cursando as

séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, as metas do projeto político-

pedagógico  e  a  grade  curricular  das  unidades  de  ensino  relativas  a  música

contemplarão, no mínimo, o seguinte:
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I – o aluno deverá ser capaz de perceber e reconhecer os princípios harmônicos da

música, ou seja, acordes maiores, acordes menores, escalas, harmonia geral básica;

II – o aluno deverá ser capaz de executar instrumentos harmônicos e melódicos, em

nível musical básico e intermediário, de forma individual e coletiva, condizente com as

habilidades relativas a sua faixa etária;

III – o aluno deverá ser capaz de ler e escrever músicas, seja através de processos

formais ou informais.

Art.  9º  –  No  ensino  médio,  a  partir  de  2017,  o  ensino  musical  será

preferencialmente  técnico  e  dedicado  a  um  instrumento  musical,  nos  moldes  do

ensino técnico, e será ofertado aos alunos que demonstrarem aptidão musical.

§  1º  –  A demonstração  de  aptidão  musical  será  aferida  junto  aos  alunos  que

concluírem o ensino fundamental, os quais serão avaliados por educadores musicais

com formação superior, com base em critérios definidos pelo Conselho Estadual de

Educação.

§ 2º – Os alunos que demonstrarem aptidão musical terão prioridade na matrícula

nos conservatórios ou escolas públicas de música.

§ 3º – Caso não existam vagas suficientes nos conservatórios ou escolas públicas

de música, caberá ao Estado matricular os alunos em escolas privadas devidamente

habilitadas ao ensino médio da música.

Art.  10  –  Consideram-se  habilitados  para  o  ensino  de  música  no  ensino

fundamental os profissionais que:

I – possuírem, no mínimo, o curso técnico de música;

II – forem aprovados em processo de formação continuada em música;

III – possuírem licenciatura plena em pedagogia ou em outra área que os habilite a

lecionar  e  ao  mesmo  tempo  possuírem  notório  saber  musical,  atestado  por  um

educador musical formado em nível superior, com base em critérios definidos pelo

Conselho Estadual de Educação.

Art.  11 – Objetivando tornar o ensino da música atrativo aos alunos, bem como

facilitar o atendimento desta lei pelas unidades de ensino e a utilização de soluções

de  ensino  a  distância,  o  uso  do  laboratório  de  informática  e  de  softwares

especificamente desenvolvidos para tal finalidade será computado para atendimento
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do disposto no art. 4º desta lei, desde que regulamentado através de resolução do

Conselho Estadual de Educação.

Parágrafo  único  –  A utilização  de  soluções  de  ensino  a  distância  obedecerá  à

legislação atinente à matéria.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar contratação temporária de

professor de música, com a habilitação prevista no art. 10 desta lei, por necessidade

de  excepcional  interesse  público,  até  a  realização  de  concurso  público  para

preenchimento do cargo.

Art.13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2015.

Bosco

Justificação: A educação deve ser vista como um processo global, progressivo e

permanente, que necessita de diversas formas de estudo para seu aperfeiçoamento,

pois  em  qualquer  meio  sempre  haverá  diferenças  individuais  e  diversidade  de

condições  ambientais  que  requerem  um  tratamento  diferenciado.  Nesse  sentido

devem-se  desenvolver  atividades  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  da

inteligência e do pensamento crítico do educando, por meio, por exemplo, de práticas

ligadas  à  música,  pois  a  música  se  torna  uma  fonte  para  transformar  o  ato  de

aprender em atitude prazerosa no cotidiano do professor e do aluno.

O ensino  de  música  tem por  objetivos  gerais  abrir  espaço para  que os  alunos

possam se expressar e se comunicar através dela, bem como promover experiências

de apreciação e abordagem em vários contextos culturais e históricos. O exercício de

uma percepção crítica das transformações  que ocorrem na natureza e  na  cultura

pode criar condições para que os alunos se comprometam com a manutenção de

uma qualidade de vida melhor.

O ensino  de  música  contribui  na  formação pessoal,  trazendo  alegria  à  vida  da

criança,  ajudando  no  desenvolvimento  de  sua  coordenação  sensório-motora  e

disciplinando  suas  emoções;  contribui  na  formação  cultural,  despertando o  senso

rítmico e desenvolvendo a sensibilidade musical,  baseada no ritmo, no som e na

palavra; contribui na formação social, estimulando o perfeito convívio coletivo.

Atendendo a tais pressupostos, a Lei Federal nº 11.769, de 2008, torna o ensino de
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música obrigatório como componente curricular da disciplina artes. Nesse contexto há

um vazio sem resposta. Como tornar realidade o disposto na lei federal? Quais são

as  ações  necessárias  para  atender  aos  princípios  norteadores  dos  Parâmetros

Curriculares Nacionais? Como enclausurar a oposição entre música popular e música

erudita de forma a atender aos objetivos referidos acima? Como o ensino de música

pode  colaborar  para  que  jovens  e  crianças  compreendam  a  música  como  algo

significativo na vida de pessoas e grupos, uma forma de interpretação do mundo e de

expressão de valores, um espelho que reflita sistemas e redes culturais e que, ao

mesmo tempo, funcione como uma janela para novas possibilidades de atuação na

vida?

Este projeto de lei  pretende responder  a esses questionamentos.  Acrescente-se

que uma análise acurada deste projeto de lei chega à conclusão de que não existe

aumento de despesa, pois ele apenas e tão somente estabelece diretrizes; a despesa

é preexistente, desde que se instituiu a obrigatoriedade do ensino de música, através

da legislação federal.

Pela relevância da proposição, solicitamos aos nobres pares uma análise detalhada

que culmine com sua aprovação, se necessário com aprimoramento, pois “o caminho

se faz ao caminhar”.

– 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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.551/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a aquisição e a doação de uma

unidade odontológica móvel para Baldim. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 1.552/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para a construção de um núcleo  de

apoio à saúde da família no Povoado de Vargem Grande, em Baldim. (– À Comissão

de Saúde.)

Nº 1.553/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para a construção de um núcleo  de

apoio à saúde da família no Povoado de Vila Amanda, em Baldim. (– À Comissão de

Saúde.)
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Nº 1.554/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a aquisição e a doação de um carro

para a equipe de saúde da família que atende à população na zona rural do Povoado

de Botafogo, em Baldim. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 1.555/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a pavimentação

asfáltica do entroncamento de Ribeirão das Neves e Pedro Leopoldo, na BR-040. (–

À Comissão de Transporte.)

Nº 1.556/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a pavimentação

asfáltica da estrada que liga Felixlândia a Três Marias. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.557/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a pavimentação

asfáltica da estrada que liga o Distrito de Silva Campos, em Pompéu, a Três Marias.

(– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.558/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a pavimentação

asfáltica da estrada que liga Corinto ao Distrito de Andrequicé, em Três Marias. (– À

Comissão de Transporte.)

Nº 1.559/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER – MG pedido de providências para a retomada

da pavimentação asfáltica da estrada que liga Baldim a Santana do Riacho.  (– À

Comissão de Transporte.)

Nº 1.560/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na  2ª  Cia.

Rotam, na 228ª Cia. TM e na 14ª Cia. PM, por atuação em ocorrência, em 12/7/2015,

em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  balança,  celulares,

munição,  armas  de fogo,  quantia  em dinheiro  e  na  prisão de oito  pessoas.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.561/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a duplicação da
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estrada que liga os Municípios de Funilândia (entr. MG-424) e Prudente de Morais. (–

À Comissão de Transporte.)

Nº 1.562/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  e  DER-MG pedido  de  providências  para  pavimentação

asfáltica  da  estrada  que  liga  os  Municípios  de  Funilândia  e  Sete  Lagoas.  (–  À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.563/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Direitos Humanos 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,  para

permitir a realização de novos editais.

Nº 1.564/2015, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Thiago Mancilha Cancela, autor do livro intitulado  Lei da

generosidade, que propõe medidas inovadoras para a redução da desigualdade entre

ricos e pobres.

Nº 1.565/2015, da Comissão de Educação, em que solicita 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, o Estado de Minas Gerais 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;
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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.

Nº 1.566/2015, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  implantação  do  curso  de

medicina na Uemg, na unidade de Passos.

Nº 1.567/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

chefe  da  Polícia  Civil  e  ao  procurador-geral  de  Justiça  pedido  de  informações,

consubstanciadas  nos  depoimentos  dos  responsáveis  pelas  empresas  Consol

Engenharia  e  Construtora  Cowan,  referentes  à  apuração  da  queda  do  Viaduto

Batalha dos Guararapes, na Avenida Pedro I. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.568/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia

Independente de Polícia Militar e na 7ª Companhia de Missões Especiais da Polícia

Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 2/7/2015,  em Divinópolis,  que resultou  na

apreensão  de  mais  de  21kg  de  pasta  base  de  cocaína  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 1.569/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 23ª Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/7/2015, em Divinópolis, que resultou

na apreensão de drogas, balanças, 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  1.570/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  o

preenchimento das vagas do cargo de investigador em Juiz de Fora, tendo em vista o
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déficit de investigadores e escrivães nesse município. (– À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  1.571/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências para que sejam averiguadas possíveis irregularidades na atuação de

policiais militares durante manifestação ocorrida em Belo Oriente, conforme denúncia

recebida por essa comissão.

Nº  1.572/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Direitos Humanos, de Desenvolvimento Agrário e de

Desenvolvimento  Regional  pedido  de  providências  para  que  haja  celeridade  na

titulação de terras e regularização fundiária dos quilombos do Estado.

Nº  1.573/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral de Justiça e à

Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para averiguação de denúncia,

recebida  por  essa comissão,  de  supostas ações  violentas  cometidas  por  policiais

militares no Município de Viçosa, em face de Júlio Cézar da Silva, assim como de

inércia do Ministério Público e do juiz no decurso do processo.

Nº  1.574/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da Fazenda pedido de providências  para a revisão do

percentual do Reintegra aplicado ao setor siderúgico de carvão mineral do Brasil.

Nº  1.575/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  às  Secretarias  de  Agricultura  e  de  Meio  Ambiente  pedido  de

providências  para  a  realização de estudo conjunto com o  objetivo  de estabelecer

medidas que promovam e incentivem a formação de florestas plantadas estratégicas

para atendimento das demandas futuras dos setores de base florestal.

Nº 1.576/2015, 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 no 17ª Batalhão de Polícia Militar, pela atuação

na  ocorrência,  em  3/7/2015,  em  Uberlândia,  que  resultou  na  apreensão  de  três

menores, drogas, balanças, quantia em dinheiro e na prisão de três pessoas; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas



140
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

à  concessão  de  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.577/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37ª Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/7/2015, em Araxá, que resultou na

apreensão  de  armas  de  fogo,  munição  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  1.578/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Planejamento pedido de informações e de envio de

documentos sobre admissão e demissão de Leni Rosa Vieira Brandão, na ocasião em

que  trabalhou  pela  Cooperativa  dos  Trabalhadores  Multiprofissionais  em  escola

estadual. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.579/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a instalação da 3ª

Vara  do  Juizado  Especial  na  Comarca  de  João  Pinheiro.  (–  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº  1.580/2015,  do  deputado  Antônio  Lerin,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplausos à Reta Engenharia Ltda. pelos 20 anos de sua fundação.

(– À Comissão de Turismo.)

Nº  1.581/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

presidente da Cemig pedido de informações consubstanciadas na relação, com os

requisitos  que menciona,  dos  investimentos feitos  a título  de  publicidade oficial  –

anúncio, patrocínio ou apoio – em todos os veículos de comunicação, desde 1º de

janeiro  de  2015,  especificando-se  o  valor  de  cada  um  deles.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  1.582/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

presidente da Copasa-MG pedido de informações consubstanciadas na relação, com

os requisitos que menciona, dos investimentos feitos a título de publicidade oficial –

anúncio, patrocínio ou apoio – em todos os veículos de comunicação, desde 1º de
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janeiro  de  2015,  especificando-se  o  valor  de  cada  um  deles.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  1.583/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

presidente da Codemig pedido de informações consubstanciadas na relação, com os

requisitos  que menciona,  dos  investimentos feitos  a título  de  publicidade oficial  –

anúncio, patrocínio ou apoio – em todos os veículos de comunicação, desde 1º de

janeiro  de  2015,  especificando-se  o  valor  de  cada  um  deles.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  1.584/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

presidente do BDMG pedido de informações consubstanciadas na relação, com os

requisitos  que menciona,  dos  investimentos feitos  a título  de  publicidade oficial  –

anúncio, patrocínio ou apoio – em todos os veículos de comunicação, desde 1º de

janeiro  de  2015,  especificando-se  o  valor  de  cada  um  deles.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 1.585/2015, do deputado João Leite, em que solicita seja encaminhado ao chefe

do Poder  Executivo  pedido  de  informações consubstanciadas na relação,  com os

requisitos  que menciona,  dos  investimentos feitos  a título  de  publicidade oficial  –

anúncio, patrocínio ou apoio – em todos os veículos de comunicação, desde 1º de

janeiro  de  2015,  especificando-se  o  valor  de  cada  um  deles.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 1.586/2015, 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  3/7/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que

resultou  na  apreensão  de  armas,  rádio  comunicador,  toucas  ninja  e  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 1.587/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em 3/7/2015,  em  Montes  Claros,  que

resultou na apreensão de arma de fogo, munição e drogas e na prisão de um homem;
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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 1.588/2015, 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 4/7/2015, em Belo Horizonte, que resultou na

apreensão de drogas, balanças de precisão e prensa hidráulica 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 1.589/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 21ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/7/2015,  em

Guaraciaba, que resultou na apreensão de armas 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  1.590/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhada  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  à  Defensoria  Pública  Federal,  à

Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais, à Associação Nacional dos Defensores

Públicos Federais e à Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais moção

de apoio à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da União. (– À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.591/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Professora Delorme de Avellar Muniz,

em Ouro Fino, pelos 25 anos de sua fundação. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.592/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a realização da

obra Entr. MG-010 (Subtrecho: Entr. LMG-800 – Sete Lagoas, Matozinhos (Contorno)

e Prudente de Morais (Contorno) Lote 2). (– À Comissão de Transporte.)
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Nº 1.593/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a realização

das obras do Anel Viário – Av. Norte/Sul – com 9,2 km + OAEs (Lote 1) no Município

de Sete Lagoas. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.594/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a realização

das obras do Anel Viário – Av. Norte/Sul – com 3,3 km + OAEs (Lote 1) no Município

de Sete Lagoas. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.595/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  reforma  bem  como  o

atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Elza Moreira Lopes, em

Sete Lagoas. (– À Comissão de Educação.)

Nº  1.596/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Simoni Hélio de Moraes pela posse como presidente

da Assembleia de Deus – Ministério Belo Horizonte. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.597/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  doação  de  materiais

atualizados para o acervo da biblioteca da Escola Estadual Oscar Artur Guimarães,

em Baldim. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.598/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a instalação de passarela para

travessia  de  pedestres  na  Rodovia  MG-050,  nas  proximidades  da  Rua  Boa

Esperança, no Bairro Várzea da Olaria, em Itaúna.

Nº 1.599/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  doação  de  materiais

atualizados  para o acervo da  biblioteca  da Escola Estadual  Maria Anália  Mendes

Ferreira, em Cachoeira da Prata. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.600/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  aquisição  de  mobiliário

adequado para o laboratório de informática da Escola Estadual Maria Anália Mendes

Ferreira, em Cachoeira da Prata. (– À Comissão de Educação.)
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REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.911/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado à Tim,

à  Claro,  à  Vivo  e  à  Oi  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  torres  de

transmissão para telefonia móvel no Povoado Núcleo João Pinheiro – sede –, em

Funilândia.

Nº 1.912/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária Via 040 pedido de providências para que seja solucionada a situação

de risco na interseção 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 1.913/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária Via 040 pedido de providências para que a população e os produtores

rurais das localidades de Costas e Torres de São Sebastião, em Barbacena, possam

ter garantido seu direito de ir e vir, a despeito da instalação de praça de pedágio na

Rodovia BR-040.

Nº  1.914/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária pedido de

informações sobre a justificativa para o não cumprimento da Resolução nº 1.069, de

2014, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, em vigor desde 15/1/2015.

Nº 1.915/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária Via 040 pedido de providências para que apresente alternativa aos

moradores de Sete Lagoas, que obrigatoriamente terão que arcar com altos custos

em razão da construção de praça de pedágio a 10km dessa cidade.

Nº 1.916/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita 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, em Itaúna.

Nº 1.917/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  providências  para  realização  de

estudo  com  vistas  à  construção  de  uma  trincheira  na  Rodovia  MG-050,  nas

proximidades do Restaurante Formiga Doceira, em Itaúna.
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Nº  1.918/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  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 Prado

Lopes, assim como sobre a previsão do prazo de funcionamento do referido albergue

no local atual.

Nº 1.919/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  providências  com  relação  à

interrupção das obras no entroncamento da MG-050 com a MG-446, que dá acesso

ao Município de Alpinópolis.

Nº  1.920/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Fiemg pedido de providências para a implantação de cursos técnicos

no Município de Cambuí e região.

Nº 1.921/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária Via 040 pedido de providências para a elaboração e a execução de

plano  de  ação  visando  a  solucionar  de  imediato  as  situações  de  perigo  e  risco

iminente nas áreas urbanas do Município de Congonhas 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  existentes  e  a  instalação  de  mais  15  radares;  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 1.922/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 1.280/2015.

Nº 1.923/2015, dos deputados Adalclever Lopes, Antônio Carlos Arantes e outros,

em que solicitam a  convocação de reunião  especial  para homenagear  o  Hospital

Mater Dei pelos 35 anos de sua fundação.

Proposições Não Recebidas

– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:



146
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

REQUERIMENTO

Do deputado Thiago Cota em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a comunidade de Abre-Campo pelo aniversário desse município.

Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública (2), de Esporte, de Direitos Humanos, de Saúde e de Assuntos

Municipais.

Questão de Ordem

O deputado João Leite – Obrigado, Sr. Presidente. Quero trazer ao Plenário nesta

tarde a indignação do povo brasileiro ao vermos a situação que estamos vivendo, ao

vermos a situação em que o governo do PT colocou nosso país, ao vermos o ministro

da Casa Civil do governo Lula pela segunda vez na prisão, as denúncias gravíssimas

da má utilização do dinheiro público e tudo o que vem acontecendo no Brasil, que só

é  possível  sabermos  em  virtude  do  instituto  da  delação  premiada,  que  nos  dá

oportunidade  de  conhecer  o  que  foi  feito  com  a  empresa  que  honrava  todos  os

brasileiros:  a  Petrobras.  Trago,  Sr.  Presidente,  uma mensagem das  pessoas  que

estão me abordando, das pessoas que estão me parando nas ruas, em outros locais

para reclamar. Pessoas desanimadas, pessoas que se sentem roubadas, roubadas

na sua esperança de um Brasil cada vez melhor. O PT conseguiu partir este país: nós

contra eles. Agora vemos o que eles fizeram com nosso país. Agora estamos vendo o

que  o  PT  fez  com  a  esperança  do  povo  brasileiro.  O  mínimo  que  a  população

brasileira e nós esperamos é a cassação do registro desse partido. É impossível que

o Brasil  conviva com um partido que traiu os valores mais fundamentais da nossa

República,  da  República  Federativa,  que governou  para  seus  companheiros,  que

governou para os que tinham compromisso não com a população brasileira, mas com

eles mesmos. Esperamos, Sr. Presidente, aguardamos. Dia 16 toda essa indignação

do povo brasileiro estará nas ruas contra esse governo que mancha a história do

nosso país. Estamos vendo não apenas a perplexidade do Brasil, mas a perplexidade

do mundo com o que está acontecendo no País; estamos vendo o sofrimento da

população brasileira. Quero aqui chamar o testemunho. Não é possível que venha só

ao meu gabinete essa quantidade de pessoas buscando emprego. Essa é a situação
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da nossa população, especialmente a população pobre. Agora estamos vendo algo

com que o PT sempre sonhou: a inflação, que voltou com tudo, engolindo, comendo o

salário do trabalhador brasileiro.  O desemprego, as empresas sofrendo, empresas

fechando. O PT tem de dar uma resposta ao nosso país. Essa fala não é apenas

minha, mas do povo brasileiro, indignado nas ruas contra o roubo de que foi alvo.

Esperamos uma resposta firme. Não adianta chamar  Fernando Henrique Cardoso

agora, porque ele, para o PT, era “fora FHC!”. Era assim que o PT tratava o Fernando

Henrique. Somos tratados de “os tucanos, os tucanalhas”. Não adianta nos chamar

agora.  Eles  têm  de  responder  por  que  tiraram  do  povo  brasileiro,  tiraram  das

empresas brasileiras, tiraram dos geradores de emprego a esperança do nosso país.

Não adianta chamar o PSDB. Dentro do meu partido, serei totalmente contra qualquer

relação  com  o  PT.  O  PT  tem  de  responder  à  Justiça.  Não  tem  espaço  para

conversarmos com o PT; o PT tem de estar nos tribunais para responder sobre esse

roubo contra o povo brasileiro. Não discutiremos com o PT. O PSDB não aceita, não

aceitaremos,  Fernando  Henrique  Cardoso.  Não  adianta  chamarem  Aécio  Neves,

porque nós, da base do PSDB, não aceitaremos isso. Estaremos juntos com o povo

brasileiro  nas  ruas  contra  o  PT  e  contra  isso  que  foi  feito  contra  o  Brasil.  Não

aceitamos  o  roubo  da  esperança  dos  brasileiros.  Estaremos  firmes  na  oposição

contra esse governo que tirou toda a nossa esperança em tudo. Veja a situação da

saúde, da segurança pública. Não, Fernando Henrique, não vamos conversar com o

PT.  O PT tem de conversar  com o juiz Sérgio  Moro  e com a  Justiça.  Obrigado,

presidente.

Registro de Presença

O presidente – Sras. Deputadas e Srs. Deputados, gostaria,  neste momento, de

registrar a presença do embaixador Pitchayaphant, por meio de cuja pessoa registro

a presença da comitiva da Tailândia. Sr. Pitchayaphant, é um prazer sua presença no

nosso Plenário. Esteja à vontade para trocar informações, para dialogar com nossos

deputados.  A Sra.  Duangjai,  sua  esposa,  também  o  acompanha nessa viagem a

Minas Gerais.  A Ploy,  1ª-secretária  da  embaixada,  traduz nosso diálogo.  Estamos

felizes  com  a  presença  de  vocês  e  também  com  a  do  Kosin,  2º-secretário  da

embaixada. Aqui estão essas personalidades. Certamente teremos de dialogar, por
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meio de sua pessoa, com o povo da Tailândia. A aproximação desse país com Minas

Gerais e com o Brasil será muito salutar desde agora e para o futuro. Muito obrigado

pela presença.

A presidência  registra  também,  com  muito  prazer,  a  presença  nas  galerias  de

alunos do Sesc Contagem. Estejam à vontade entre nós para observar os trabalhos

do Plenário e as atividades do Poder Legislativo. Obrigado pela presença.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, a deputada Geisa Teixeira.

A deputada Geisa Teixeira* – Srs. Deputados, Sras. Deputadas, boa tarde. Estamos

retornando hoje a esta Casa com bastante energia, com bastante fôlego. Queremos,

ao lado do nosso governador Fernando Pimentel, por meio de seus representantes,

do seu secretariado, dos fóruns que estão ocorrendo em todo o nosso estado, estar

cada vez mais próximos da população, do nosso povo e dos anseios da nossa gente

mineira.

Hoje, na verdade, estou aqui com pesar muito grande pelo falecimento do nosso

médico da minha cidade de Varginha Fernando Eugênio Pires do Prado, pessoa com

destaque e ênfase na profissão que escolheu. Ele também era músico e participava

de grandes eventos na nossa cidade e em todo o nosso estado.  Hoje,  de forma

brutal, diria assim, por um acidente, ele nos deixou. Então, deixo aqui meu abraço,

meu aperto de mão, meu carinho a toda a sua família, à esposa, Mariela, a seus

filhos, a seus irmãos, a seu pai. Quero dizer que pessoas como Fernando Eugênio do

Prado são aquelas que marcam não somente por seu trajeto, mas também por aquilo

que conquistam e fazem de bom por nossa gente e nossa sociedade.

O deputado Dilzon Melo (em aparte) – Queria me solidarizar e somar-me a V. Exa.

nesse voto de pesar. Varginha e toda a região perderam com a morte de Fernando

Eugênio,  jovem promissor,  que tinha um grande futuro pela  frente,  uma profissão

brilhante,  que desempenhava com o  maior  carinho e amor  e  que tantos  serviços

prestou não só a Varginha, mas a toda a região. De forma inesperada, veio para Belo

Horizonte, à procura de recursos maiores, e aqui ocorreu o seu infausto falecimento.

Quero me solidarizar, assim como V. Exa. o faz, com toda a família. Os desígnios

que temos são diferentes dos de Deus, que são insondáveis. Que a família tenha o
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conforto necessário para superar essa dificuldade. Não faltarão orações para que ele

esteja em bom lugar e a família seja reconfortada. Só posso dizer, assim como V.

Exa.,  que  Varginha  perdeu  e  perdeu  muito.  Muitas  vezes  dizemos  que  não  há

pessoas insubstituíveis, mas, no caso de Fernando Eugênio, na sua profissão, como

músico, como idealista, como um jovem que adorava a vida, ele é insubstituível para

a família e para todos nós.

Então, quero também expressar meus sentimentos a toda a população de Varginha

e a sua família. Parabenizo V. Exa. por essa iniciativa, porque as pessoas de bem

precisam  ser  lembradas  não  somente  na  hora  da  morte.  Fernando  Eugênio  foi

lembrado  por  tanta  gente  em  vida  porque  trabalhou  como  médico  de  forma

desprendida, gratuita, feita com o coração. Precisamos reconhecer publicamente, por

intermédio da Assembleia, sua morte e seu valor para a sociedade. Parabéns pela

iniciativa,  porque  essas  pessoas  jamais  morrerão  para  tantas  que  as  amam.

Obrigado.

A deputada Geisa Teixeira*  –  Obrigada,  deputado,  pelas  suas palavras,  que só

enfatizam o valor e todo esse trabalho feito pelo Fernando Eugênio, com a família,

com as pessoas que atendia, enfim, uma pessoa generosa, desprendida e amada por

todos nós, não somente da cidade de Varginha, mas também daquela região, porque

ele foi alguém que fez a diferença. Deixamos aqui, com o coração muito entristecido,

um grande abraço de pesar a todos os varginhenses. Obrigada.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira.

O deputado Cristiano Silveira* – Boa tarde, presidente Hely Tarqüínio. Cumprimento

especialmente os colegas deputados e deputadas, o público na galeria, toda a equipe

de consultoria da Casa, a imprensa que nos acompanha e os telespectadores da TV

Assembleia.

A expectativa  é de  que  tenhamos um segundo  semestre  bastante  produtivo  na

Assembleia Legislativa, com muito trabalho nas comissões, com a aprovação das leis

e de matérias de interesse do povo mineiro. Quero fazer uma avaliação do primeiro

semestre. Acredito que, em que pese a todos os momentos de maior tensão na Casa

entre  oposição  e  governo,  o  que  é  natural  da  democracia,  tivemos  um  primeiro



150
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

semestre bastante produtivo. Aprovamos uma nova estrutura organizacional, com a

criação  das  Secretarias  de  Desenvolvimento  Agrário  e  de  Direitos  Humanos.

Precisamos  lembrar  da  votação  da  Lei  Orçamentária,  que  corrigia  distorções  da

matéria apresentada no governo anterior, expondo os mais de 7 bilhões de déficit que

Minas encontrou. Lembro também a aprovação da matéria que trata dos depósitos

judiciais, em que, dando tudo certo, poderá dar a Minas Gerais um fôlego para tocar o

governo nos próximos meses e no próximo ano. E lembramos também de uma série

de  momentos  históricos,  como  os  debates  da  redução  da  maioridade  penal,  do

genocídio da juventude negra e dos atingidos por barragem.

Portanto,  acredito  que tivemos  um  primeiro  semestre  bastante  produtivo.  Estou

dizendo do lugar em que estou, da presidência da Comissão de Direitos Humanos e

da vice-liderança do bloco. Acredito que outros companheiros poderão complementar

com a avaliação que têm da Assembleia Legislativa nesse primeiro semestre. É claro

que está tudo pronto para termos um segundo semestre ainda melhor, ainda mais

produtivo,  correspondendo aos anseios  e às expectativas da população de Minas

Gerais.

Quero fazer um destaque, presidente. Temos falado muito sobre os compromissos

que o governador Fernando Pimentel fez durante a campanha, compromissos que o

tornaram vitorioso no pleito eleitoral. Mas gostamos de dizer que vitorioso não foi o

Fernando Pimentel, mas o programa de governo apresentado. Precisamos destacar

duas  situações.  A primeira  foi  a  aprovação  pela  Assembleia  do  cronograma  do

pagamento do piso nacional da educação. A Assembleia teve papel fundamental, e na

votação em 2º turno houve um momento emocionante. Este Plenário foi basicamente

invadido – no bom sentido – pelos professores que comemoravam a aprovação em 2º

turno da matéria.

É  claro  que,  quando  falamos  da  educação,  a  aprovação  do  cronograma  de

pagamento do piso é um ponto entre vários que estão acontecendo.

Entre eles, a convocação de cerca de 15 mil concursados ainda para este ano; o

início da publicação das aposentadorias, que vários trabalhadores aguardam há anos;

a modulação, no caso dos professores atingidos pela Lei nº 100, e a perspectiva de

designação  para  o  ano  que  vem.  Então,  acho  que  tivemos  boas  notícias  na

educação, e destaco esses avanços.
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Mas quero  destacar  também a  realização  dos  fóruns  regionais  de  governo.  Na

última sexta-feira, o governador e sua equipe de secretariado estiveram em minha

cidade,  São João del-Rei,  e,  na presença de cerca de 840 pessoas – lideranças,

sociedade civil e cerca de trinta prefeitos – deram continuação àquilo que também foi

um  importante  compromisso  de  campanha  de  Fernando  Pimentel:  ouvir  para

governar. Isso não poderia vir de outro governador se não daquele que nesta capital

teve  a  grande  experiência  do  orçamento  participativo,  que,  se  apropriando  das

tecnologias, se desdobrou para um novo modelo: o orçamento participativo digital. Ou

seja, o governador Pimentel tem grande experiência em ouvir. Realizou-se então esse

fórum,  em  que  a  população  foi  convidada  a  se  manifestar  e  expor  as  principais

reivindicações  da  nossa  região,  Campo  das  Vertentes,  para  o  governo.  Naquele

momento, eu disse ao governador que sua presença era histórica, e por um motivo,

deputada Geisa Teixeira: São João del-Rei já foi berço de um governador e sempre

recebeu  governadores,  mas a  grande diferença é  que,  na  maioria  das vezes,  os

governadores foram a nossa cidade para nos dizer o que fazer; dessa vez, Fernando

Pimentel esteve ali para perguntar ao povo da região do Campo das Vertentes sobre

as suas principais demandas. Vejam como muda!

O que queremos dizer ao povo mineiro é que a cidadania será exercida de forma

robusta  neste  governo.  Vemos  a  criação  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  e

Participação Popular e a realização dos fóruns regionais, onde o povo é chamado a

participar do governo, extrapolando o conceito de cidadania. Não vamos mais dizer

que somos cidadãos porque pagamos impostos ou porque votamos nas eleições. É

muito mais do que isso. Somos cidadãos porque votamos e pagamos os impostos,

sim, mas, acima de tudo, porque ajudamos a definir as diretrizes e as prioridades da

ação do governo. Isso é muito importante para Minas Gerais. Estamos falando em

liberdade de fato, em democracia de fato.

Portanto, inicio esse segundo semestre dos nossos trabalhos com bastante ânimo e

disposição. Acho que temos muita coisa boa para fazer e tenho boas perspectivas

com relação ao nosso governo.  É claro  que,  para  as  coisas darem certo,  vamos

precisar de um pacto entre a base do governo e a oposição. Acredito que a oposição

cumpriu  um  papel  importante  em  determinadas  votações,  quando  sua  ação  foi
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fundamental para que as coisas dessem certo. Mas, além de fazer o que fazemos,

precisamos também estabelecer um bom ambiente. O Brasil vive um momento difícil,

com  uma  radicalização  muito  forte  da  política  e  com  o  alimento  do  ódio.

Lamentavelmente,  vimos,  por  exemplo,  a  sede  do  Instituto  Lula  ser  atingida  por

bombas; também as sedes do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais e em São

Paulo já foram atacadas. Por que esse ódio ao PT? Para aqueles que têm a memória

mais curta, o Partido dos Trabalhadores foi aquele que tirou 30 milhões de pessoas

da linha da miséria; que tirou o Brasil do mapa da fome da ONU; e que transformou a

nossa economia em uma das principais do mundo,  em uma economia robusta. É

claro  que passamos por  uma crise,  mas não uma crise específica  do  Brasil:  é  a

mesma  crise  que  quebra  a  Grécia  e  derruba  a  bolsa  de  valores  na  China.

Evidentemente,  ainda  consequência  da  crise  de  2008,  de  cujos  impactos  nos

lembramos bem. Mas o Brasil continua firme e resistente.

Então, não dá para uma pessoa dizer: não queremos alianças com o Partido dos

Trabalhadores, não queremos diálogo com a presidenta Dilma; o que queremos é a

cassação do registro do Partido dos Trabalhadores por tudo o que ele fez. A culpa do

PT  é  esta:  ter  mudado  o  Brasil,  ter  melhorado  o  País,  ter  inserido  milhões  de

estudantes  no  ensino  técnico  profissionalizante,  ter  aumentado  o  número  de

universidades no País. Essa é a culpa do PT. Evidentemente que, se alguns dos seus

indivíduos tiverem cometido algum ato ilícito, eles serão julgados, respeitando-se o

amplo direito de defesa, e, se condenados, pagarão nos termos da lei.

O que não dá é representantes de outras siglas partidárias, como o nobre deputado

João Leite que me antecedeu, no seu ataque ao Partido dos Trabalhadores, tentarem

passar para a população a impressão de que o PSDB é o partido mais honesto do

nosso país. O PSDB tem bons quadros, pessoas idôneas, pessoas honradas, mas,

de longe, o PSDB tem 100% de idoneidade na sua trajetória, na sua biografia. Os

mesmos problemas que o então deputado tenta apontar como falhas do Partido dos

Trabalhadores ou de seus membros têm relações com membros do próprio PSDB.

Por exemplo, o Youssef,  que tem denunciado membros do PT na Operação Lava

Jato,  denunciou  o  senador  Aécio  Neves  de  ter  recebido  dinheiro  de  empresa de

Furnas. Como é isso? O mesmo delator do chamado Lava Jato, que implica membros



153
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

do Partido dos  Trabalhadores,  disse  que o  então  presidente,  à época,  do  PSDB,

Sérgio Guerra, não só recebeu recurso como recebeu recurso em espécie. Estamos

falando do partido que foi protagonista na compra de votos histórica para reeleição.

Eu poderia listar  aqui  uma série de problemas,  uma série  de  situações,  mas a

grande  pergunta  que  queremos  fazer  é  a  seguinte:  queremos  ter  um  pacto  de

governança pelo Brasil? Eu quero entender que, quando o presidente nacional  do

PSDB, senador Aécio Neves, disse que o PSDB é o maior partido de oposição ao

Brasil,  aquele  foi  um  ato  falho.  E  que  aquilo  não  foi  uma  vontade  subjetiva  de

inconsciência, porque, se o ex-presidente Fernando Henrique disse que é preciso que

se crie um ambiente mínimo para que haja uma discussão em prol do Brasil, estamos

falando de uma oposição que tem um limite de responsabilidade. Diferente disso, a

radicalização, para mim, é contra o País. Ela não interessa ao Brasil, não interessa

aos problemas do povo brasileiro.

É preciso que a gente estabeleça aqui, na Assembleia, esse ambiente. Ele surgiu.

Percebo  que,  no  começo  da  legislatura,  algumas  disputas  foram  extremamente

inflamadas,  algumas  vezes  impossibilitando  que  matérias  fossem  votadas  e  que

questões importantes  dessem prosseguimento  nesta  Assembleia,  mas já  no  final,

agora, no segundo semestre, não. A oposição cumpriu o seu papel e, entendendo que

deveria  votar  contra,  votou  contra,  fez  suas  ponderações,  mas  não se  perdeu  o

ambiente de respeito, que é importante ser preservado nesta Casa.

O momento que estamos vivendo da política não é o melhor, e todo mundo sabe

disso, como um todo. Não se trata especificamente daquele indivíduo ou do outro,

daquele partido ou do outro, o momento da política é muito complicado. E cabe a nós

decidir se queremos agravar esse humor da população em relação à política ou se

queremos dar respostas, o que eu acho que o povo quer, mediante crises. Crise tem

de ser isso, tem de ser parceira de solução.

Então a grande proposta, o convite que fazemos, é que haja um grande pacto sem

que  ninguém  abra  mão  das  suas  prerrogativas,  das  suas  convicções,  da  sua

ideologia, da sua biografia, mas que, acima de tudo, a gente não perca de vista o

limite da responsabilidade que temos de ter com Minas e com a população.

Então,  presidente,  é  isto:  uma  fala  muito  franca,  muito  objetiva,  mas  ainda
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carregada do entusiamo de que teremos agora um segundo semestre ainda melhor e

com respostas positivas para o povo mineiro. Obrigado e boa tarde.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Léo Portela.

O deputado Léo Portela – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, boa

tarde. Meu presidente Hely, é um prazer estar aqui, iniciando este segundo semestre

com a Mesa tão bem comandada por V. Exa., o Plenário tão bem comandado por V.

Exa., a fim de expor, mais uma vez, uma situação que causa certa preocupação e até

indignação nas famílias mineiras, em todos nós que lutamos, que militamos contra o

álcool, contra as drogas, em nosso estado. Novamente trago à baila a questão do

programa Aliança pela Vida.

O programa Aliança pela Vida alçou Minas Gerais à condição de referência nacional

no combate e prevenção ao uso e abuso de álcool,  crack e outras drogas e vem

sofrendo, desde o início do ano, no que concerne ao relacionamento da secretaria de

Saúde com as comunidades terapêuticas.

Hoje, em Minas Gerais,  são 70 comunidades terapêuticas inscritas no programa

Aliança pela Vida. Todas são muito bem fiscalizadas, cumprem as determinações da

Vigilância Sanitária,  prestam um serviço de altíssima relevância social  para Minas

Gerais e retiram homens e mulheres e pais de família do vício do álcool e de outras

drogas. Só que essas comunidades estão sendo atacadas. Pessoas da Secretaria de

Saúde  estão  visitando  essas  comunidades,  especificamente  do  programa Aliança

pela Vida, e descredenciando-as. Veja só que absurdo, deputado Antônio Jorge, V.

Exa.  participou  ativamente  da  construção  desse  programa  que  trouxe  avanços

consideráveis para Minas Gerais.  Algumas pessoas da Secretaria  de Saúde estão

dizendo hoje que é um programa para a manipulação política e que foi usado com

benefício político para grupos A e B. Isso não procede de forma alguma, pois é um

programa com editais e previsões legais para o cumprimento de determinações para

a participação. Não há tipo algum de direcionamento político.

Hoje esse programa conta com aproximadamente 1.100 acolhidos no Estado. O

que faremos se ele acabar? Deputado Mourão, 1.100 acolhidos jogados nas ruas, à

mercê do tráfico de drogas porque o tratamento será interrompido.  Já não existe
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dinheiro. Novamente os pagamentos estão atrasados porque as comunidades agora

estão  sendo descredenciadas.  E há  um  absurdo maior.  A fila  de  espera  para as

pessoas que se habilitam a participar do programa já não existe. Se algum acolhido

deixa o tratamento, a vaga é fechada, ou seja, extinta. Então uma nova pessoa não

pode  ser  tratada  nem  acolhida.  Dessa  forma,  as  famílias  e  as  vidas  ficam

prejudicadas, assim como o combate às drogas no nosso estado. Aliás, hoje temos a

votação do Requerimento nº 616, da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de

Crack e outras Drogas, que solicita seja encaminhado ao secretário de Saúde um

pedido de informações sobre a data e o horário previstos para o pagamento dos

recursos referentes ao Cartão Aliança pela Vida, atrasados desde fevereiro deste ano.

A que ponto chegamos? Por que chegamos a esse ponto? Porque hoje, na Secretaria

de  Saúde,  há  pessoas  sectárias,  que  levam  o  discurso  à  beira  do  absurdo.  A

tendência  dialética  e  doutrinária  imposta  por  elas  demonizam  as  comunidades

terapêuticas. Quanto ao grupo ligado à luta antimanicomial, cito, especificamente, as

Dras. Márcia Elizabeth e Míriam Abuid, que sistematicamente prejudicam, atacam,

achacam e aterrorizam as comunidades terapêuticas. Só que não estão de acordo

com a visão explicitada ontem, na Comissão de Saúde, pelo Sr. Fausto, secretário de

Estado de Saúde, que disse, de maneira clara, inequívoca e peremptória, que é a

favor das comunidades e do programa. Há pessoas na Secretaria de Saúde que vão

no  sentido  oposto  ao  secretário.  Certamente  alguém  está  bancando  a  militância

delas, ou seja, alguma força política está garantindo ali a permanência dessas duas

senhoras.  Quem está  por  trás  dessa atuação? Qual  é o  partido  que banca  essa

atuação? Quais são as pessoas que bancam uma atuação contra a vida e a família,

uma atuação que busca destruir o programa Aliança pela Vida e retirar Minas Gerais

da vanguarda do combate ao uso de álcool, crack e outras drogas no nosso estado.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) – Só quero dizer a V. Exa. que precisamos ter

responsabilidade para com essas comunidades. O problema do álcool e das drogas –

aliás,  as  drogas legais,  o  álcool  e o cigarro;  e as ilegais,  o  crack,  a  maconha,  a

cocaína e outras tantas – aflige as famílias brasileiras.

Os  jovens,  no  ímpeto  de  usar  balas  e  doces,  ácidos  e  outros  produtos

sinteticamente feitos em festas, e utilizando-se de álcool associado a essas drogas,
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têm  trazido  um  transtorno  enorme  à  sociedade:  batidas  de  automóveis,  mortes,

overdoses.  Ou seja,  jovens com grande potencial  de enriquecer  esta nação,  este

país, estão na sarjeta perdendo a vida. Famílias estruturadas estão adoecendo junto

com os dependentes químicos, além do desespero de um pai e de uma mãe que

criaram um filho não para ser escravo das drogas, escravo do diabo,  escravo da

sarjeta, do lixo, escravo de um prazer enganoso, momentâneo, que não vai levá-lo a

lugar algum a não ser à morte ou ao crime. Precisamos combater isso. O terceiro

setor é importante.

Quero dizer a V. Exa. que perdemos um dos grandes homens que pregava isso,

meu amigo e doutor Içami Tiba, que fez várias palestras para mim. Aquele japonês

carismático, piadista, médico com 40 anos de medicina psiquiátrica de consultório,

que se levantava em Cotia às 4 horas da manhã para chegar a São Paulo cedo e

começar a atender em sua chácara em Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. Ele

voltava às 8 horas da noite para casa, tirava sua soneca entre uma e duas horas

porque acordava às 4 horas. Aquele homem trabalhou incansavelmente e foi, acima

de tudo, uma pessoa que deu a luz para que educássemos para transformar, para

prevenir  essa questão das  drogas.  Içami  Tiba  foi  um grande homem,  agora  uma

grande perda para  a nação brasileira.  A morte do  Dr.  Içami  Tiba me deixa  muito

comovido, em especial porque era um amigo, um palestrante a quem levei por três

vezes a Uberlândia. Era uma pessoa por quem tínhamos, sem dúvida, uma grande

crença e que sempre acreditou nas CTs, que sempre acreditou em todo tipo de ajuda,

embora fosse um médico psiquiatra. Ele acreditou no ato de educar para prevenir o

uso das drogas. Içami Tiba deixa um legado – ele e sua família: sua esposa, seu filho

e suas duas filhas -, um legado de missionário de educar, de escrever como moldar

nossas crianças, como formar cidadãos. Içami Tiba foi uma grande perda para este

país, por isso hoje todos os brasileiros estão de luto. Ele era um homem importante,

honesto, trabalhador, um grande médico psiquiatra, um grande educador e, acima de

tudo, uma figura humana extraordinária, filho de um migrante que veio dar frutos aqui.

Deputado, fico com V. Exa.. Estou como soldado de V. Exa. na defesa das CTs. Em

Uberlândia e região há muitas importantes e não podemos abandoná-las, jogá-las ao

léu, deixá-las sem recurso e fazer uma política que não as apoie ou incentive. Se
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houver algum erro, elas  terão de ser orientadas e cobradas para melhorar,  e não

ceifadas e extirpadas. Isso não vamos aceitar do governo do PT em Minas Gerais.

O deputado Léo Portela – Obrigado,  deputado Felipe Attiê.  É verdade porque a

situação nos causa bastante preocupação. Minas Gerais está indo por qual caminho?

Agora foi aprovada na Assembleia uma lei que libera a venda de bebidas alcoólicas

nos estádios. Sinceramente, espero que o governador Fernando Pimentel vete essa

iniciativa tão prejudicial a Minas Gerais e às famílias. Se você precisa usar bebida

para se alegrar, para confraternizar e estar ali no futebol, ora, você precisa identificar

bem se não está dependendo do álcool para ser feliz. Minas Gerais não pode, nesse

sentido  de  destruição  do  combate  ao  uso  de  drogas  e  de  liberação,  conceder

flexibilização total e incentivo à venda de bebidas alcoólicas no Estado.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) – Deputado Léo Portela, V. Exa. trata de um

assunto muito importante para o Estado e para o Brasil. Minas Gerais realmente é

referência, por isso tenho a certeza de que, com essa luta, V. Exa. conseguirá manter

abertas as casas de recuperação, essenciais aos jovens dependentes que precisam

desse apoio e que se sentem hoje ameaçados.

No mesmo encaminhamento de V. Exa., quero cumprimentar Franciele Gomes da

Rocha, campo-belense que, na semana passada, se sagrou campeã dos Jogos Pan-

Americanos realizados em Toronto. Ela tem uma história muito bonita. Formada nas

divisões de base da nossa Praça de Esportes em Campo Belo, seu professor, Joel

Moreira,  vendo  aquela  jovem  com  capacidade,  a  levou  para  fazer  teste  em  São

Paulo.

Em São Paulo, onde esteve para fazer o teste no handebol  feminino,  enfrentou

dificuldades até mesmo para locomover-se e alimentar-se. Na volta, antes de chegar

a Campo Belo, sofreu um acidente, mas, graças a Deus, houve só perda material. Ela

continuou a sua luta, e sua família sente-se muito orgulhosa.

Domingo, em Campo Belo, às 19 horas, na chegada triunfal, uma grande carreata

marcou  a  recepção  da  Francielle,  campeã  mundial  dos  Jogos  Pan-Americanos,

realizados em Toronto. Isso para brilho de Minas Gerais e do nosso Brasil, e para a

alegria de Campo Belo, no handebol feminino.

Vou ler rapidamente o que tenho aqui, ainda no prazo que V. Exa. me concedeu.
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“Começou no handebol bem jovem, na prática de educação física, na Escola Estadual

Miguel Rogana, no Bairro Senhor Bom Jesus, em Campo Belo, quando foi convidada

pelo  Prof.  Joel  Moreira Júnior,  que trabalha  na  escola,  para  integrar  a  equipe do

Campo Belo Tênis Clube, a nossa Praça de Esportes. De lá,  foi  para o teste em

Guarulhos e não parou mais. Veio a convocação para a Seleção Brasileira de base,

depois um convite para jogar na Áustria,  onde ficou por dois anos. Recentemente

voltou para a equipe de Guarulhos. A nossa Francielle, com muita alegria, participou

dos Jogos Pan-Americanos 2015, em Toronto, recebendo Medalha de Ouro.”

Esse é um exemplo de sucesso a ser seguido V. Exa. vem aqui pautar para que não

faltem recursos aos que precisam se recuperar. A Francielle, graças a Deus, foi por

um caminho diferente.

Quero deixar, por último, a minha fala em apoio à luta de V. Exa, pois acredito muito

na  sua  fibra  e  nesse  princípio.  Conte  sempre  com  o  apoio  deste  parlamentar.

Agradeço o aparte e por conceder a nossa Francielle essa justa homenagem. Muito

obrigado, deputado Léo Portela.

O deputado Léo Portela – Sou eu que agradeço, deputado Bechir. Campo Belo, a

nossa querida Campo Belo, sempre revelando talentos. Cito especificamente dois,

que são talentos na recuperação de vidas, talentos na ação social: o pastor Daniel e o

pastor Wesley, pessoas muito queridas da nossa Campo Belo.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* – Agradeço o aparte, Léo. Pena que não

tenho tempo para expressar aqui a minha admiração pelo trabalho que V. Exa. vem

fazendo por milhares e milhares de jovens dependentes químicos, jovens que não

têm outra opção a não ser recorrer a esse programa governamental tão importante e

que está sendo desmerecido, infelizmente, por técnicos da Secretaria de Saúde.

V. Exa., ontem, foi preciso e firme, dizendo o que tinha de ser dito. Espero que o

secretário Fausto possa levar em consideração as suas palavras, porque programa

como esse não pode acabar, como está acontecendo em Minas Gerais. Acho que o

governo  tem  de  fazer  uma  avaliação.  Muita  gente  não  quer  admitir  acertos  de

governos  passados.  Só  por  ser  do  governo  passado,  eles  tentam  sepultar  um

programa como esse. V.  Exa. foi  firme. Saí da Comissão de Saúde com a maior

admiração pelo seu trabalho, jovem, mas de uma postura impecável, corajosa, ética e
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responsável. Então conte com este parlamentar e com a Comissão de Saúde. Se for

necessário  discutir  mais  uma  vez,  especificamente,  esse  tema,  proponha  uma

reunião, porque o debate vale a pena e é importante que as pessoas da secretaria,

insensíveis, escutem a voz da razão e vejam o trabalho de V. Exa. Muito obrigado.

O deputado Léo Portela – Muito obrigado, deputado Pimenta. Vindo de V. Exa.,

deputado referência para todos nós, fico muito orgulhoso e feliz.

Rogo ao governador Fernando Pimentel que não deixe Minas Gerais caminhar em

direção a um horizonte tão nefasto,  tornando-se em um estado que permite,  que

flexibiliza,  que  incentiva  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  e,  principalmente,  destrói

programas de prevenção ao uso de crack e outras drogas para a nossa gente, para

as nossas famílias. Governador Fernando Pimentel, não deixe que isso vá adiante:

vete a liberação das bebidas nos estádios e levante-se contra os que querem destruir

o programa Aliança pela Vida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O deputado Felipe Attiê – Sr.  Presidente, agradeço a V. Exa. Vou usar o tempo

rapidamente. Queremos, Sr. Presidente, dizer que, dia 10 de agosto, segunda-feira,

realizaremos algumas atividades da Assembleia de Minas na cidade de Uberlândia.

Faremos, na cidade, reuniões das Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e de

Esporte,  para  ouvir,  dialogar  e  trabalhar  com  a  sociedade.  Essas  reuniões

acontecerão no Praia Clube, um clube como o Minas Tênis; um clube social que está

comemorando, neste ano, 80 anos de atividades – de 1935 a 2015. O Praia Clube é

uma das joias dos clubes sociais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Uberaba

também tem grandes clubes, como o Jóquei Clube. Há o PTC, em Patos, e o Cajubá,

o Uberlândia Clube e o Caça e Pesca, um clube de 120 alqueires, em Uberlândia.

Mas o Praia é o clube mais velho de todos esses, em Uberlândia e no Triângulo

Mineiro,  e  completa  80  anos  de  serviços  prestados  ao  esporte,  à  educação  dos

jovens e das crianças e a tudo aquilo que há de bom na vida, que é o lazer, o esporte

e o turismo. Ele é uma joia da cidade de Uberlândia, uma pérola do Triângulo Mineiro

e vai emprestar suas dependências para a reunião das Comissões de Esporte, Lazer
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e  Juventude  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo.  Essas  duas

comissões estarão no Praia, dia 10, a partir das 14 horas. Depois, às 19 horas, nosso

grande líder,  o presidente Adalclever Lopes, estará em Uberlândia com os demais

deputados para entregar  ao Praia Clube – esse exemplo de esporte,  dignidade e

formação dos jovens, essa benção que precisamos espalhar,  criando mais clubes

sociais  pelo  nosso  país  e  pelo  nosso  estado,  clubes  organizados,  clubes

financeiramente sustentáveis, que invistam em todas as atividades esportivas para

formar jovens e cidadãos – um voto de congratulações. Precisamos estar lá. Então,

queria convidar todos os deputados desta Casa para estar lá também, às 19 horas,

para a entrega do voto de congratulações pelos 80 anos do Praia Clube, em um

evento no Salão Ulisses Finotti, com uma festa para comemorar esses 80 anos do

clube. Esse voto de congratulações, aprovado nesta Casa, muito bem externará tudo

aquilo que o Praia Clube tem feito pelo Triângulo Mineiro, pelo Alto Paranaíba e pelo

esporte brasileiro, com seu vôlei, seus times de futebol de salão e tudo o mais. Quero

contar  com  a  presença  dos  nossos  deputados  na  grande  Uberlândia,  para  que

conosco vivam os nossos problemas, as nossas dificuldades e as nossas alegrias

neste momento. A nossa cidade e o nosso hino glorificam os seus clubes sociais, um

espaço de recanto,  lazer  e convivência das famílias e da sociedade. Serão muito

bem-vindos aqueles deputados que atenderem ao convite para essa festividade, que

acontecerá às 19 horas, e para todo o dia de trabalho. Das 14 horas às 17h30min,

acontecerá a reunião conjunta das Comissões de Esporte, Lazer e Juventude e de

Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  duas  comissões  operosas  desta

Casa, sob o comando dos deputados Anselmo, que é o presidente da Comissão de

Esporte, e Antônio Carlos. Eles estarão em Uberlândia, a partir das 14 horas, no Praia

Clube, para ouvir a sociedade, trabalhar pelos problemas que Uberlândia e aquelas

cidades da região enfrentam, estabelecer políticas públicas e fazer o melhor pelos

mineiros.  Então,  fica  o  convite  a  todos  e  o  agradecimento  a  esta  Casa  pelo

reconhecimento. Essa moção é uma proposição não só minha, mas dos deputados

Luiz Humberto Carneiro, Elismar Prado, Leonídio Bouças, Neilvaldo e Arnaldo, que

também estão conosco nessa jornada, pois todos frequentam, conhecem bem o Praia

Clube  e  sabem  dos  problemas  da  indústria,  do  comércio  e  do  turismo  e  das
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necessidades do esporte,  do lazer e da juventude. Contamos com a presença de

todos.  Agradecemos  aos  colegas.  Vamos  fazer  um  grande  trabalho  produtivo  e

profícuo para a Assembleia de Minas, na segunda-feira, dia 10 de agosto, na cidade

de Uberlândia. Muito obrigado. Devolvo a palavra a V. Exa.

O deputado Luiz Humberto Carneiro – Nem se trata de reforçar o convite. É muito

justa a homenagem que o deputado Felipe Attiê presta ao Praia Clube. Com certeza

os  que forem  lá  verão não só  um  clube de primeiro  nível  como também ficarão

sabendo  o  quanto  foi  importante  essa  homenagem  que  está  sendo  prestada.

Parabéns,  deputado  Felipe  Attiê.  O  que  me  traz  aqui  hoje,  Sr.  Presidente,  é

justamente um requerimento que estou apresentando. Gostaria de que esta Casa, por

intermédio de V. Exa., o encaminhasse ao secretário de Fazenda. Veja o absurdo,

meu caro  deputado  João  Leite.  Na semana passada,  no dia  1º,  o  empresariado,

principalmente os atacadistas de Minas Gerais, foram surpreendidos pela Resolução

nº 4.800, do dia 24/7/2015, que suspende, que revoga o regime especial de tributação

concedido a nossas empresas. Da noite para o dia, isso foi cancelado. Peço a V. Exa.

que, com a maior urgência possível, traga a esta Casa o esclarecimento do porquê

disso. Informe-nos o que isso vem trazer de benefício ao nosso estado. Entendemos

que só haverá prejuízo. Para terem ideia, as empresas de Uberlândia ficaram num

corre-corre  na  sexta-feira,  porque  a  partir  do  dia  1º  já  entraria  em  vigor  o  novo

sistema tributário em Minas Gerais. Os estoques foram transferidos para Goiás. O

prejuízo para nossas empresas é de, no mínimo, 20%. Peço a V. Exa. que encaminhe

esse requerimento ao nosso secretário, para que ele nos dê esses esclarecimentos o

mais rápido possível.

O presidente – Registrem-se as palavras do deputado Luiz Humberto Carneiro. A

Mesa certamente tomará as providências cabíveis no menor espaço de tempo. Com a

palavra, para o seu pronunciamento, o deputado Antônio Jorge.

O  deputado  Antônio  Jorge*  –  Presidente,  não  estou  impaciente.  Todas  as

intervenções foram muito pertinentes.

Dois assuntos me fazem ocupar esta tribuna. Um deles já foi muito bem explanado

pelo deputado Léo Portela.  Não vou estendê-lo.  Ontem tivemos, na Comissão de

Saúde, a presença do secretário Fausto. Dada sua história e capacidade técnica, ele
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posicionou-se  quanto  às  comunidades  terapêuticas  –  CTs.  Pretendo  continuar

mantendo essa posição de muita crença na posição do secretário Fausto. Acho que o

assunto está liquidado. O secretário Fausto ontem, em nossa comissão, disse: “Está

gravado e estou aqui.  A secretaria  sou eu,  e as  comunidades terão continuidade.

Terão seus contratos renovados, e o programa Aliança terá continuidade”.

Tive,  com  muita  delicadeza,  oportunidade  de  dizer  ao  secretário  Fausto  que  é

necessário que sua equipe se alinhe ao seu pensamento, já que, como foi dito aqui

pelo deputado Léo Portela, o segundo escalão não se posiciona assim. Enfim, acho

que  esse  posicionamento  dará  tranquilidade  às  CTs  e  continuação  aos  nossos

trabalhos.

O que me traz aqui é um certo esvaziamento do Plenário. Fico muito satisfeito com

a  entrada  do  deputado  Durval  Ângelo  e  do  meu  presidente  de  bloco,  deputado

Agostinho.  Queria  problematizar,  deputados  Durval  Ângelo  e  Gustavo,  líder  da

oposição, a questão da sanção na tarde de hoje, ou no final de tarde, pela presidenta

Dilma. Faço um elogio em meio a tantas críticas hoje à presidenta Dilma por tantos

problemas  que  estamos  vivenciando.  Com  sua  equipe,  muito  pela  presença  do

ministro  Levy,  que  infelizmente  sofre  muita  oposição  dentro  do  próprio  PT,  que

governa o País neste momento, ela teve a sabedoria de sancionar e já anunciar essa

decisão aos governadores que estiveram com a presidência nesta segunda feira. Ela

sancionará a lei dos depósitos judiciais.

Esta Casa viveu uma enorme polêmica sobre esse assunto. Este deputado votou

contra a proposição, a mensagem do Executivo Estadual, aprovada aqui por ampla

maioria, com o entendimento de que a utilização do recurso privado caracterizaria um

certo  confisco.  Vencida  a  questão  política,  foi  remetida  ao  Conselho  Nacional  de

Justiça  por  cidadãos.  A Procuradoria-Geral  da  República  já  se  manifestou,  não

formalmente, mas já externou o seu posicionamento pela inconstitucionalidade desta

e da lei do Rio Grande do Sul. Ou seja, teríamos um assunto esgarçado, deputado

Durval, nos tribunais, mas, felizmente, a presidente aprovou, num grande acordo, a

proposta  do  senador  Serra,  que  diz  que  os  depósitos  poderão  ser  utilizados  –

melhorando a lei de 1998 – pelo ente público afim, ou seja, ao estado caberá usar até

70% dos depósitos daquelas ações em que ele tem parte, deputado João Leite.
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Assim, venho a esta tribuna muito motivado em defesa dos municípios mineiros. A

crise é notória. Não vou fazer juízos aqui nem análises complexas sobre os motivos

dela, mas é notória.  Os municípios passam por uma dificuldade sem precedentes.

Prefeitos experientes, que acumulam dois, três, quatro mandatos, dão testemunho de

que nunca vivenciaram tamanha restrição de recursos na gestão municipal.

Vejam os senhores que os depósitos judiciais seriam utilizados, inclusive a parcela

privada, pelo governo do estado. A norma que será sancionada pela presidente Dilma

já  consigna,  na  sua  origem,  que  é  direito  do  ente  público,  seja  o  estadual  ou

municipal,  usar  70%  das  ações  afins.  Isso  representa  para  Belo  Horizonte

R$400.000.000,00; para Contagem, R$60.000.000,00, sem mexer com o dinheiro das

pessoas, deputado Mourão.

Então, quero dizer que foi um avanço muito grande o entendimento do governo

federal. Tenho muita convicção do papel do ministro Levy. Acho relevante salientar,

num momento de tanto tensionamento entre essa bipolaridade PSDB-PT, que reputo

como muito nociva para a política nacional,  que tivemos a presidente entendendo

uma proposta oriunda de um senador do PSDB. Acho que isso é relevante como um

indicador para a política, mas acho que trazemos um embaraço a mais para o nosso

caso,  Minas  Gerais.  Se  já  havia  o  entendimento  de  parte  da  sociedade  da

inconstitucionalidade, a manifestação do próprio procurador-geral da República numa

visada  ainda  não  formal  sobre  o  projeto  de  lei  –  que  será,  certamente,  muito

questionada pelos cidadãos, que têm lá o risco do seu recurso –, agora temos uma

norma aprovada pela presidente que é do Partido dos Trabalhadores e que cria uma

homogeneidade no tratamento dessa questão em todo o território nacional.

Nesse sentido quero colocar o ingrediente da justeza, da expectativa dos prefeitos

municipais que passam por essa enorme dificuldade de recursos, dos pequenos aos

maiores indistintamente.

Então, acho que avançamos. Acredito que é preciso reconhecer que o governador

Pimentel manda para esta Casa uma matéria em que parte dela foi pacificada. Então,

há que se reconhecer um mérito na iniciativa do governo com tantas carências. Se a

norma  federal  for  respeitada,  a  partir  de  agora,  continuará  fluindo  aos  cofres

estaduais recursos de sete dígitos. Não estamos falando que estamos subtraindo da
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possibilidade do governo estadual a utilização de recursos importantes para enfrentar

as dificuldades hoje colocadas no cenário estadual também, mas estamos dizendo

que  pacificamos  um  entendimento,  não  mexemos  com  recursos  das  pessoas  e,

principalmente,  temos  uma  norma  federal,  que  será  sancionada  hoje,  que

automaticamente  estende  esse  socorro  para  os  prefeitos  municipais  de  forma  a

partilhar as dificuldades de forma justa.

Portanto, quero dizer aqui hoje do acerto da presidente Dilma, do senador José

Serra, com toda a sua bagagem e experiência. Esperamos, deputado Durval – por

isso festejamos a presença de V. Exa. no Plenário –, que, a despeito da vitória política

da aprovação aqui,  ainda haja  tempo,  serenidade e sabedoria  de todos nós para

discutirmos a partir desse cenário novo colocado.

Foi uma surpresa a rápida aprovação. Não esperávamos – nem o senador Serra,

nenhum membro da oposição – que a presidente tivesse essa diligência mais uma

vez, certamente provocada pelo ministro Levy. Isso muda muito o cenário político.

Acho  que  muda  muito  a  questão  jurídica,  pois  pacifica.  Se  havia  brecha  no

entendimento  da  legislação  que vinha sendo  superada,  agora  estamos  com  uma

legislação  absolutamente  renovada,  atualizada  e  que  será  sancionada  pela

presidente da República. Acho que essa discussão merece ganhar uma nova textura,

uma nova colocação dentro dessa conjuntura.  De resto,  é matéria  em que sobra

mérito para a presidente, sobra mérito para o senador Serra e seguramente para o

governo  estadual,  que  teve  a  iniciativa  de  provocar  esse  assunto  e  entende  a

necessidade do socorro financeiro para as contas do estado.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) – Sr. Presidente, quero dizer ao nosso grande

líder  de  Juiz  de  Fora,  deputado  Antônio  Jorge,  que  está  falando  no  Plenário,  é

médico-psiquiatra consagrado, conhecedor do orçamento público e foi secretário, que

estamos acompanhando esse caso. É bom explicar para a população que a lei do

Serra prevê pegar somente os recursos que são do estado que estão em depósitos

judiciais. Por exemplo, aquela firma produtora de guaraná tomou uma autuação, uma

multa  da  receita  estadual.  Multa  abusiva,  lesiva,  está  sendo discutida  na  Justiça.

Foram depositados R$2.000.000,00 dessa multa. Está sendo discutido na Justiça se

essa multa  aplicada sobre ela pela  Receita  Estadual  tem procedência ou  não.  O
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dinheiro  está  depositado  em  juízo.  O  Pimentel  vai  poder  usar  75%  desses

R$2.000.000,00; 70% desses R$2.000.000,00 são do Estado. Ele não vai mais poder

usar os 75% do dinheiro do aluguel da D. Maria que o advogado dela depositou em

juízo, em virtude de um aumento ilegal do aluguel que o Seu João deu sobre ela e

que eles estavam demandando em juízo. Esse, o Pimentel ia pegar para pagar conta

do Estado, mas com essa lei estadual não vai mais.

Acho que o Joaquim Levy e a Dilma foram inteligentes porque os governadores do

próprio PT estão arrebentando o ajuste fiscal do governo federal – o Beto Richa, o Sr.

Pimentel, o Sr. Pezão. Assim o governo federal não vai conseguir derrubar a inflação.

O que eles fizeram? “Bom, se eu deixar, os governadores vão fazer lei para pegar

R$8.000.000,00, R$6.000.000,00. Se eu fizer a lei legal para que peguem somente o

dinheiro que é deles, não pegarão mais o dinheiro da D. Maria, do Seu João, das

prefeituras de Uberlândia, de Contagem e de Betim; vão pegar R$1.400.000.000,00.

Então  é  melhor  deixá-los  gastar  R$1.400.000.000,00  que  arrancar

R$6.000.000.000,00 da conta do Banco do Brasil e jogar no mercado. Multiplicando

isso por 10 estados, são R$60.000.000.000,00. Foi embora o ajuste fiscal do governo,

acabou tudo. Os estados vão desequilibrar as contas públicas nacionais com esses

saques dos depósitos judiciais do País inteiro. Aí o ministro e a presidente correram e

sancionaram a lei do Serra, pois essa lei vai diminuir muito os saques. Os estados

estão em uma situação... Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul ontem.

Devolvo a palavra ao deputado Antônio Jorge, dizendo que o governo do PT tem de

tomar  muito  cuidado.  Agora  vai  começar  a  aumentar  os  impostos  sobre  os

empresários.  Em  Uberlândia,  as  empresas  vão  embora  para  Goiás.  O  melhor

governador  da  história  de  Goiás será  Fernando Damata  Pimentel.  Será  o  melhor

governador da história de Goiás. O Perillo vai agradecer, pois as empresas vão saltar

o Rio Paranaíba e  se instalarão em Goiás.  Vai  haver  perda de receita com essa

política fiscal agressiva tentando arrancar de onde não tem em cima das empresas

atacadistas,  as  empresas  do  Triângulo  Mineiro.  Devolvo  a  palavra  para  V.  Exa.

Agradeço o aparte.

O deputado Antônio Jorge* – Deputado Felipe Attiê, agradeço sua contribuição.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Deputado Antônio Jorge,  acho que a
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intervenção  de  V.  Exa.  foi  muito  equilibrada.  Mutatis  mutandis não  tivemos  aqui

nenhuma emenda da oposição que falasse especificamente de depósitos em que o

ente federativo estadual era parte. Isso significa que aquela radicalidade não era tão

forte  assim.  Há  uma  compreensão  no  governo  federal  de  que  esses  depósitos

judiciais – lembrando o triste ministro – não são “imexíveis”.

A segunda questão: essa lei permite, mas não proíbe, em hipótese nenhuma, o uso

também do conjunto dos depósitos judiciais. Não proíbe, não há nenhuma norma na

lei proibindo. Tanto não proíbe que o Rio Grande do Sul, há 11 anos, usa; o Paraná,

desde o dia 25/7/2013, usa – e foi num projeto votado num único dia, 25/7/2013; o

Rio de Janeiro usa; Sergipe usa; a Bahia, o Pará e dois estados dos quais não me

lembro o nome usam. Outra: houve uma discussão sobre inconstitucionalidade no

decreto do Paraná, porque o decreto extrapolou a lei.

Acho  que,  primeiro,  já  caminhamos  um  pouco  mais,  já  há  uma  parcela  de

compreensão de que o governador Pimentel estava certo. Como não há proibição,

não existe o dinheiro do cidadão. O órgão que garante, caso o banco quebre, é o

Poder Executivo, que arrecada imposto. Essa é a garantia do cidadão. Pergunto: a

deixar o banco especular, é preferível que a prefeitura use, que o Estado use esse

recurso.

O deputado Antônio Jorge* – Agradeço sua participação, deputado Durval Ângelo.

Passarei a palavra ao deputado Bonifácio Mourão.  Mas agradeço, com uma dose

grande de frustração porque acho que, se for esse o entendimento oficial do governo,

continuaremos estancados nesse assunto e teremos muitas demandas judiciais daqui

para a frente. Acho que a norma não proíbe nem autoriza, ela especifica. Há uma

hierarquia das leis. A lei é federal, é uma matéria atinente à esfera federal.

Enfim,  teremos,  pelo  visto,  continuação  desse  debate.  Quero,  mais  uma  vez,

salientar a importância da norma no que tange aos municípios mineiros.

Com muita satisfação, gostaria que a abalizada e autorizada posição do deputado

Bonifácio Mourão, que estudou muito esse assunto, encerrasse o nosso debate na

minha breve intervenção.

O deputado  Bonifácio  Mourão  (em aparte)*  –  Obrigado,  presidente  e  deputado

Antônio  Jorge.  Não  há  nenhuma  dúvida  de  que  a  aprovação  dessa  lei  aqui  na
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Assembleia  foi  absolutamente  precipitada,  e agora  está  ficando provado.  Quando

nós,  da  oposição,  ponderamos  o  tempo  todo  que  não  poderíamos  votar  de

afogadilho, de forma precipitada, uma lei que autorizava o governo Pimentel, do PT, a

transferir para o Executivo cerca de R$6.000.000.000,00, ponderávamos que havia

uma lei  federal,  a  Lei  nº  11.429,  e um projeto de lei  do senador José Serra que

regulavam a espécie. Onde há lei federal, prevalece a lei federal, pelo princípio da

hierarquia das leis, e estávamos quebrando esse princípio. Acabamos quebrando.

Nós,  da  oposição,  não  temos  culpa,  porque  votamos  contra  e  fizemos

pronunciamentos sucessivas vezes aqui  mostrando o que V.  Exa.  está mostrando

agora, que estávamos pegando dinheiro dos particulares, da D. Maria, dinheiro da

pensão de alimentos, deputado João Leite, dinheiro da pensão de alimentos da pobre

coitada da viúva que ganha para dar alimento a seus filhos e não leva, porque o

Estado pegou o  dinheiro.  Ponderávamos  tudo isso,  mas,  ainda assim,  por  franca

maioria  de  votos,  foi  aprovada.  V.  Exa.  entende  que  foi  pacificado,  mas  eu  não

entendo assim. Não foi pacificado, foi a maioria ampla, não há dúvida. Mas houve

protesto veemente da oposição.

Agora, deputado Antônio Jorge, como vai ficar? O projeto do senador José Serra

estabelece que – e ele será sancionado, não sei se será breve...

O deputado Antônio Jorge* – Será sancionado hoje.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)*  – Pois  é, será sancionado hoje.  Ele

estabelece o pagamento de 30%, em primeiro lugar, prioritariamente, de precatórios.

A seguir, dívida pública; terceiro, investimentos; quarto, inativos.

Como o governador Pimentel vai fazer? Será que Minas Gerais novamente não vai

cumprir a lei federal? Será que Minas Gerais vai continuar sendo uma ilha onde 26

estados  cumprem,  mas  Minas  Gerais  não?  Não  pode,  não  pode  acontecer  uma

situação dessa, senão vão surgir inúmeras ações judiciais requerendo que se cumpra

a lei  federal  em Minas, porque Minas também está no Brasil.  Embora num Brasil

onde, no momento, lamentamos os procedimentos violentos quanto à ética praticada

no governo atual.

O deputado Antônio Jorge* – Agradeço seu aparte. Vou encerrar e queria, mais uma

vez, deputados presentes, salientar que a provocação e a reflexão que faço aqui têm
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muito no horizonte os municípios mineiros. E também dizer, deputado Durval Ângelo,

que  foi  apresentada  uma  emenda,  pelo  deputado  Ricardo  Faria,  a  qual  nos

contemplava em relação à questão dos municípios, mas infelizmente ela encontrou

oposição dos deputados da base do governo e foi derrotada. No entanto ela teve o

nosso voto. A preocupação é a legalidade e a isonomia de acesso a esses recursos,

já que a crise se debruça sobre todos. Então quero,  principalmente,  avisar que é

preciso ajudar os municípios mineiros.

Obrigado, presidente, pelo excedente do tempo e pela benevolência.

* – 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que  o  Projeto  de  Lei  nº  2.192/2015  seja  distribuído  à  Comissão  de  Política

Agropecuária,  em razão da natureza da matéria.  Ficam mantidos a  distribuição à

Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 4 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Requerimento nº 1.421/2015 ao Requerimento nº 1.137/2015, ambos da

Comissão de Saúde, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 4 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a
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anexação do Projeto de Lei nº 2.156/2015, do deputado Ivair Nogueira, ao Projeto de

Lei  nº  1.055/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  por  guardarem  semelhança

entre si.

Mesa da Assembleia, 4 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 2.016/2015, do deputado Elismar Prado, ao Projeto de

Lei nº 911/2015, do deputado Fred Costa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 4 de agosto 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  1.563/2015, da Comissão de

Cultura,  1.564 a  1.566/2015,  da  Comissão de Educação,  1.571 a  1.573/2015,  da

Comissão  de  Direitos  Humanos,  1.574  e  1.575/2015,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária, e 1.598/2015, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

– A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:

de Segurança Pública (2) – aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 14/7/2015,

dos  Requerimentos  nºs  1.334,  1.336  a  1.338,  1.378,  1.379,  1.390,  1.393  e

1.394/2015,  do  deputado Cabo  Júlio,  1.464  e  1.496/2015,  do  deputado  Sargento

Rodrigues, e 1.499/2015, da Comissão de Assuntos Municipais; e aprovação, na 43ª

Reunião  Extraordinária,  em  15/7/2015,  dos  Requerimentos  nºs  1.513,  1.515  e

1.516/2015, da Comissão de Assuntos Municipais;

de Esporte – aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 14/7/2015, dos Projetos de

Lei nºs 694 e 1.108/2015, do deputado Fabiano Tolentino, e dos Requerimentos nºs

1.028/2015, do deputado Douglas Melo, 1.062/2015, do deputado Leonídio Bouças, e

1.234 a 1.237/2015, do deputado Geraldo Pimenta;
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de Direitos Humanos – aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária, em 15/7/2015, do

Requerimento nº 1.469/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel;

de  Saúde  –  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  15/7/2015,  dos

Requerimentos nºs 1.501/2015, do deputado Anselmo José Domingos, 1.548/2015,

do deputado Noraldino Júnior, e 1.550/2015, do deputado Douglas Melo;

e de Assuntos Municipais – aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 4/8/2015, dos

Requerimentos nºs 1.217 a 1.220, 1.222, 1.223, 1.226, 1.228 e 1.266 a 1.276/2015,

do deputado Wander Borges, 1.312/2015, do deputado Thiago Cota, 1.403/2015, do

deputado  Ulysses  Gomes,  e  1.528/2015,  do  deputado  Ivair  Nogueira  (Ciente.

Publique-se.).

Questão de Ordem

O deputado Durval Ângelo – Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, da

reunião, porque não há quórum para continuar.

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 amanhã, dia 5 de agosto, 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 REQUERIMENTO Nº 722/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão Extraordinária das Águas requer

seja encaminhado ao 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 cinco 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
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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 permanente 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 e outros direitos outorgados ou dispensados pelo Instituto Mineiro de Gestão

das  Águas  –  Igam  –,  para  atividades  de  extração  e  processamento  mineral  e

minerodutos.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 9/4/2015 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 gestão ambiental no Estado se dá por meio de ações estratégicas que definem

diretrizes para o desenvolvimento sustentável do território,  suas populações e sua

economia. Para tanto, utiliza-se de intrincado sistema de normas e procedimentos

que pretendem disciplinar as intervenções no meio ambiente de forma a respeitar os

limites  estabelecidos  pelas  leis  federais  e  estaduais.  O  requerimento  em  análise

pretende dar  à Comissão Extraordinária  das  Águas  acesso a  esse arcabouço de

comando e controle por  meio da solicitação de cópias integrais de licenciamentos

ambientais,  autuações  e  multas  ambientais,  notificações  de  descumprimento  de

condicionantes, autorizações para intervenção em áreas de preservação permanente

e  processos  de  emissão  ou  dispensa  de  outorga  nas  atividades  de  extração  e

processamento mineral e minerodutos no Estado.

A análise desses dados e o seu ordenamento cronológico, temático e geográfico

poderão  contribuir  decisivamente  no  entendimento  dos  processos  de  uso  e

degradação  dos  recursos  hídricos  das  diversas  regiões  do  Estado.  Além  disso,

poderão auxiliar grandemente na consecução da função fiscalizatória da ALMG, no

que diz respeito ao uso de mananciais e tratamento dado aos recursos hídricos pelo



172
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

setor minerário do Estado, bem como no conhecimento do rigor usado pela Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – na aplicação

das normas ambientais.

No entanto, vale informar, os documentos solicitados, alguns com data estipulada

para  os  cinco  últimos  anos,  outros  de  qualquer  época,  representam  volumes

expressivos de papel e arquivos de dados. Nesse passo, em razão dos princípios da

razoabilidade e da economia, mostra-se mais adequado à atuação parlamentar no

exercício do papel fiscalizador o acesso a toda essa documentação nos órgãos onde

eles  efetivamente  se  encontram,  contando,  inclusive,  com  o  apoio  dos  agentes

públicos encarregados de sua guarda.

Ante essas considerações, propomos um substitutivo ao requerimento original no

qual  preservamos  as  virtudes  do  trabalho  pretendido pelos  nobres  parlamentares

membros da comissão requerente, sem, no entanto, provocar os efeitos negativos da

solicitação de cópia em meio físico de todo o conjunto dos documentos mencionados.

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

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 722/2015 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 Extraordinária das Águas requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado ao secretário  de  Estado de Meio  Ambiente e  Desenvolvimento

Sustentável  pedido  de  providências  no  sentido  de  permitir  aos  deputados  desta

comissão acesso a todos os documentos referentes aos processos de licenciamento

ambiental  para  a  atividade  de extração  mineral  vigentes  no  Estado,  vencidos  ou
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encerrados  nos  últimos  cinco  anos;  aos  processos  de  licenciamento  ambiental

vigentes,  arquivados,  negados  ou  em  tramitação  que  tenham  como  objeto  a

construção e operação de minerodutos no Estado; a todas as autuações e multas

aplicadas a  empreendimentos minerários  no  Estado por  quaisquer  dos órgãos  de

fiscalização  ligados  a  essa  secretaria,  assim  como  às  notificações  de

descumprimento  de  condicionantes  e  demais  documentos  de  natureza  similar;  a

todas  as  autorizações  para  intervenção  em  áreas  de  preservação  permanente

emitidas  pelos  órgãos  ligados  a  essa  secretaria  ou  pela  própria;  e  a  todos  os

processos de emissão ou dispensa de outorga sobre uso ou intervenção em recursos

hídricos e outros direitos outorgados ou dispensados pelo Instituto Mineiro de Gestão

das  Águas  –  Igam  –  para  atividades  de  extração  e  processamento  mineral  e

minerodutos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.665

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de agosto de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.666

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de agosto de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.667

Declara de utilidade pública a entidade Recanto Ozanan, com sede no Município de

Cruzília.
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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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de agosto de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.668

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de agosto de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.669

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de agosto 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 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 5/8/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes, Leonídio Bouças e Anselmo José

Domingos

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

Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.594 a 2.643/2015 – Requerimentos nºs 1.601 a

1.650/2015 – Requerimentos Ordinários nºs 1.924 a 1.951/2015 – Proposições Não

Recebidas: Projeto de lei do deputado Léo Portela – Comunicações: Comunicações

das Comissões de Transporte, de Administração Pública e da Pessoa com Deficiência

– Oradores Inscritos:  Discursos dos deputados Professor Neivaldo,  Dalmo Ribeiro

Silva, Vanderlei Miranda, Antônio Carlos Arantes e João Leite – 2ª Parte (Ordem do

Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições – Comunicação da Presidência – Leitura de

Comunicações – Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.922,

1.943,  1.951,  1.923,  1.947,  1.950,  1.932,  1.939  a  1.942,  1.944  e  1.948/2015;

deferimento  –  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.911  a

1.921, 1.924 a 1.931, 1.933 a 1.936, 1.938, 1.945, 1.946 e 1.949/2015; aprovação –

Requerimento  nº  243/2015;  rejeição  –  Requerimento  nº  282/2015;  aprovação  –

Requerimento  nº  357/2015;  rejeição  –  Requerimento  nº  372/2015;  aprovação  na

forma do Substitutivo nº 1 – Requerimentos nºs 374, 381, 398 e 419/2015; aprovação

–  Requerimento  nº  427/2015;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  –

Requerimento nº 445/2015; aprovação – Requerimento nº 458/2015; aprovação com

a Emenda nº 1 – Requerimento nº 459/2015; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

–  Requerimento  nº  493/2015;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  –

Requerimentos nºs 509, 510 e 515/2015; aprovação – Requerimento nº 525/2015;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 – Requerimento nº 526/2015; aprovação com

a Emenda nº 1 – Requerimentos nºs 538 a 540, 577, 600, 608 e 616/2015; aprovação

– Questão de Ordem Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:
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Adalclever  Lopes  –  Braulio  Braz  –  Ulysses  Gomes  –  Doutor  Wilson  Batista  –

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio

Jorge – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão –

Bosco – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel – Cristina Corrêa –

Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino –

Fábio  Avelar  Oliveira  –  Fábio  Cherem  –  Felipe  Attiê  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo

Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo –  Glaycon  Franco  –  Gustavo  Corrêa  –

Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Leandro Genaro

– Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Neilando Pimenta –

Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –  Rogério

Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Vanderlei Miranda.

Abertura

O  presidente  (deputado  Leonídio  Bouças)  –  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o 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 Doutor Wilson Batista, 3º-secretário, nas funções de 1º-secretário, lê

a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Da  Sra.  Angela  C.  K.  Vasconcelos  e  do  Sr.  Francisco  Lima,  respectivamente

consultora  matriz  e  gerente  executivo  da  Caixa  Econômica  Federal,  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.131 e 1.136/2015, da Comissão de

Saúde.
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Da Sra. Eneida Magalhães de Lima, da Superintendência Operacional da Copasa-

MG  em  Belo  Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

1.245/2015, do deputado Anselmo José Domingos.

Da  Sra.  Gisela  Forattini,  diretora  da  Agência  Nacional  de  Águas,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 9.062/2014, da Cipe São Francisco.

Da Sra. Júlia Mitraud, presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, agradecendo

a  aprovação  da  indicação  de  seu  nome para  o  cargo  de  presidente  da  referida

fundação.

Do Sr. Julio Lopes, deputado federal, comunicando sua designação como relator do

Projeto de Lei nº 1.775/2015, que dispõe sobre o Registro Civil Nacional e dá outras

providências, e solicitando a esta Casa críticas e sugestões para a elaboração da

futura lei. (– À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Maria Thereza Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete da Secretaria de

Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n° 340/2015, do deputado

Sávio Souza Cruz. (– Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr. Pepe Vargas, secretário de Direitos Humanos da Presidência da República,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.196/2015, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Ricardo  Mascarenhas  Lopes  Cançado  Diniz,  da  Diretoria  de  Relações

Institucionais e Corporativas da Regional Vivo Minas, prestando informações relativas

ao Requerimento Ordinário n° 1.845/2015, da Comissão de Transporte.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  –  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 2.594/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 715/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Itabira, com

sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua

de Itabira, com sede no Município de Itabira.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  O  esporte  desenvolve  valores  como  afetividade,  percepção,

expressão,  raciocínio  e  criatividade,  motivo  pelo  qual  representa  importante

instrumento de socialização, educação, promoção da saúde e da identidade cultural e

cooperação  dos  povos.  Os  benefícios  atribuídos  à  atividade  fizeram  com  que  a

Organização das Nações Unidas,  embasada em recente estudo,  recomendasse a

adoção  do  esporte  como  instrumento  de  políticas  públicas  direcionadas  ao

desenvolvimento humano.

Em 22/5/2006, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

foi fundada a Associação dos Corredores de Rua de Itabira, constituída legalmente

em  18/1/2007  como  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que

objetiva proporcionar a difusão de atividades sociais e desportivas. A entidade, além

de  promover  e  incentivar  a  prática  desportiva,  presta  relevantes  serviços  à

comunidade,  uma  vez  que  desenvolve  ações  que  visam  atender  a  crescente

demanda da população nessa área, voltada, sobretudo, para o esporte destinado a

pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A  entidade  tem  como  finalidades  estatutárias  congregar  e  aproximar  atletas

brasileiros e estrangeiros, estabelecer laços de amizade com atletas em atividade,

estimular o ingresso de associados, preservar a dignidade atlética, contribuir com o

aperfeiçoamento cultural dos associados, manter intercâmbios com agremiações do

gênero, promover competições de atletismo, realizar eventos sociais e participar de

competições.  Como visto,  a associação presta  relevantes serviços  à comunidade,

desenvolvendo  ações  que  visam  atender  à  crescente  demanda  das  pessoas  em

situação de vulnerabilidade socioeconômica, com o propósito de contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho realizado pela associação.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.595/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 948/2011)

Institui a política de proteção de bens de interesse cultural em face da implantação,

instalação  e  ampliação  de  antenas  de  telefonia  celular,  rádio,  televisão  e

equipamentos similares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  instituída  no  Estado a  política de  proteção  de  bens  de interesse

cultural em face da implantação, instalação e ampliação de antenas transmissoras de

telefonia  celular,  rádio,  televisão  e  equipamentos  similares,  com  diretrizes  e

exigências  estabelecidas  nesta  lei,  sem  prejuízo  da  aplicação  de  normas

estabelecidas por legislação específica em nível federal, estadual ou municipal.

Parágrafo  único  –  Sujeitam-se  também  ao  disposto  nesta  lei  os  acessórios,

periféricos  e  instalações  que  abrigam  e  complementam  os  equipamentos

mencionados no caput.

Art. 2º – Entende-se por bens de interesse cultural, para os fins desta lei, aqueles

de natureza material, especialmente protegidos por lei, ato administrativo ou decisão

judicial, que sejam portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos

diferentes grupos formadores da sociedade mineira,  entre os quais se incluem as

obras,  objetos,  monumentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  a

manifestações  artístico-culturais,  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,

paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico, ecológico, turístico

e científico, bem como as suas áreas de entorno.

Art. 3º – A implantação, a instalação e a ampliação dos equipamentos mencionados

no art. 1º em área de ocorrência de bens de interesse cultural dependerão de prévia

aprovação pelos órgãos de proteção ao patrimônio cultural competentes.

Art.  4º – São diretrizes  para implantação, instalação,  operação e ampliação dos

equipamentos previstos no art. 1º:

I – a realização de estudo técnico interdisciplinar prévio para orientar a aprovação

do projeto;
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II – o compartilhamento de torres e equipamentos acessórios, sempre que possível;

III – a prevenção e a mitigação de impactos ao meio ambiente natural, cultural e

urbanístico;

IV – a realização de debates, audiências e consultas públicas;

V – a preservação da paisagem, inclusive mediante iniciativas de compatibilização

com os elementos do entorno;

VI – a compensação de impactos não mitigáveis.

Art. 5º – Os equipamentos já instalados e em funcionamento e que estejam em

desconformidade com as disposições desta lei deverão a ela se adequar no prazo de

um ano contado da data de sua publicação.

Art.  6º  –  Aos  infratores  será  aplicada  multa  diária  de  5.000  Ufemgs  (cinco  mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único – A aplicação da multa de que trata o caput não impede a aplicação

de sanções administrativas e criminais cabíveis.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: “O patrimônio cultural de um povo lhe confere identidade e orientação,

pressupostos básicos para que se reconheça como comunidade, inspirando valores

ligados à pátria,  à ética e à solidariedade e estimulando o exercício da cidadania,

através de um profundo senso de lugar e de continuidade histórica. Os sentimentos

que  o  patrimônio  evoca  são  transcendentes,  ao  mesmo  tempo  em  que  sua

materialidade povoa o cotidiano e referencia fortemente a vida das pessoas.” (Fonte:

www.iepha.mg.gov.br – Sobre cultura e patrimônio cultural.)

Este projeto visa à proteção do bem de interesse cultural  para a população de

Minas Gerais, quer esteja o bem protegido por lei, quer não, bastando para tanto que

seja referência à identidade, à ação e à memória da sociedade mineira.

A proposição em análise é sugestão minutada pela Coordenadoria da Promotoria

Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Ministério Público do Estado

de  Minas  Gerais  –  Dr.  Marcos  Paulo  de  Souza  Miranda  –  que,  convidada  pela

Comissão de Cultura da ALMG a acompanhar visita ao Município de Dom Joaquim,
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que sofre com a agressão ao seu patrimônio histórico-cultural com a instalação de

duas  antenas  de  transmissão  no  entorno  da  Igrejinha  do  Padre  Bento  (datada

provavelmente do sec. XVIII), relatou que, entre outras arbitrariedades contra nosso

patrimônio cultural,  há inúmeras ocorrências como aquela em todo Estado, e que,

portanto,  a  elaboração  de  uma legislação  mais  específica  de  proteção  do  nosso

patrimônio se fazia necessária.

A partir da década de 60, houve um aumento significativo da quantidade de antenas

que  ocupam  áreas  geográficas  urbanas,  já  que,  além  das  antenas  de  rádio  e

televisão,  passaram a surgir  outros  tipos  de antenas,  como as de  telefonia.  Mais

recentemente,  vimos  proliferar  antenas  de  telefonia  celular  e  de  serviços  de

informação de internet.

A cada dia, a demanda por esses serviços cresce mais rapidamente. A necessidade

do ser  humano de se comunicar  acaba por  implicar  uma busca desordenada por

soluções rápidas e, de certa forma, eficientes, como a instalação de uma enorme

quantidade de antenas de telefonia, de televisão, de serviços de internet etc.

O projeto de lei pretende, portanto, estabelecer o equilíbrio entre a preservação do

nosso  patrimônio  natural  e  cultural  e  o  desenvolvimento  econômico,  de  forma

harmônica e eficiente, evitando assim o embate entre a população, o poder público e

empresas, como está ocorrendo no caso da Capela de São Domingos do Rio do

Peixe – a Igrejinha do Padre Bento –, no Município de Dom Joaquim.

A descaracterização da paisagem natural do Morro da Palha, onde está localizada a

Igrejinha  do  Padre  Bento,  com  a  instalação  de  antenas  de  transmissão,  foi

denunciada  nesta  Casa  Legislativa  pelo  Sr.  Domingos  Xavier,  em  nome  dos

moradores do município, no final  de 2008. Desde então, temos proposto algumas

iniciativas junto aos órgãos competentes visando à preservação do bem mencionado,

como com a apresentação do Requerimento nº 3.443/2009, pelo qual solicitamos a

intervenção da Secretaria de Estado de Cultura e do Iepha junto às empresas para

que  fosse  realizada  a  realocação  das  antenas.  Da  mesma  forma,  por  meio  do

Requerimento nº 4.567/2009 solicitamos a abertura do processo de tombamento da

Igrejinha aos mesmos órgãos.

Atendendo ao Requerimento nº 3.443/2009, o Iepha encaminhou a esta Assembleia
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a Nota Técnica nº 105/2009, concluindo que a instalação das antenas, no caso da

Igrejinha  do  Padre  Bento,  configura-se  como  dano  e  crime  ao  patrimônio,

recomendando, portanto, a realocação.

Dada a inércia das empresas em apresentar plano de realocação de suas antenas,

a Comissão de Cultura da ALMG aprovou visita à Capela de São Domingos do Rio do

Peixe  em  1º/7/2010,  com  a  presença  do  Ministério  Público,  que,  por  meio  da

Promotoria de Conceição do Mato Dentro – Dr.  Luiz Felipe Cheib –, teve atuação

fundamental  na  proteção  do  símbolo  cultural  e  religioso  da  população  de  Dom

Joaquim, propondo às partes a assinatura de termo de ajuste de conduta, sob pena

de apresentação de ação civil pública visando ao restabelecimento da paisagem do

Morro da Palha.

O caso relatado é exemplo concreto do que o projeto pretende evitar,  já que a

preservação do patrimônio cultural é a razão principal da apresentação deste.

Quanto à iniciativa e competência, a matéria não apresenta nenhum óbice legal, já

que a Constituição Federal,  em seu art.  24, VII,  dispõe que compete à União,  ao

Estado e ao Município legislar  concorrentemente quanto à proteção do patrimônio

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, o que nos leva ao entendimento

que  de  que  cabe  aos  estados  membros  estabelecer  a  proteção  jurídica  de  seu

patrimônio cultural. Disposição constitucional esta reproduzida na alínea “g”, XV, art.

10 da Constituição Estadual de Minas Gerais.

Importa  ainda acrescentar  que a  proposição não onera  os  cofres  públicos,  não

prescindindo,  portanto,  de  estudo do impacto  financeiro  que o novo ordenamento

jurídico pudesse causar ao orçamento do Estado.

Dessa forma, submetemos à apreciação dos nobres pares a matéria cujo objetivo

precípuo é a proteção do patrimônio histórico-cultural de Minas Gerais em favor dos

mineiros e brasileiros.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.596/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.006/2011)

Institui o dia 24 de maio como Dia Estadual do Cigano.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Cigano, a ser celebrado, anualmente, no

dia 24 de maio.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: Os ciganos são um povo cuja natureza nômade dataria de 4 mil anos,

a partir da expulsão e diáspora de um povo originário de territórios localizados onde

hoje  ficam  a  Índia  e  o  Paquistão.  Estigmatizados  desde  então  por  alcunhas

pejorativas,  disseminaram-se  pela  Ásia,  Europa  e  pelo  chamado  Novo  Mundo,

espalhando  também  o  fascínio  por  valores  como  exotismo,  musicalidade,  dons

artísticos  e sensualidade.  No Brasil,  as  primeiras  levas teriam aportado em 1574,

quando ciganos ibéricos ditos calons, expulsos de Portugal e da Espanha, passaram

a ser desterrados para a então colônia portuguesa, misturando-se aqui com o índio e

o negro.

São três as etnias majoritárias no Brasil, e que têm encontrado grandes dificuldades

na sua inclusão social:  calon,  rom e sinti,  que diferem entre si  por hábitos, como

maior ou menor grau de sedentarismo. O Brasil  ainda não dispõe de uma política

pública  pró-ciganos  nem  leis  que  tratem  especificamente  das  minorias  ciganas.

Oficialmente, rom, sinti e calon nem sequer são considerados minorias étnicas.

Inúmeras personalidades mundiais têm origem cigana, muitas vezes desconhecida

do público. Podemos lembrar Cecília Meirelles, Vicente Celestino, Fagner, Zé Rodrix,

Sidney Magal, Benito di Paula, Zilka Salaberry, o trapalhão Dedé Santana, o palhaço

Carequinha,  Federico  García  Lorca,  Charles  Chaplin,  Rita  Hayworth,  Yul  Brinner,

Charles Bronson, Cary Grant, Pacco de Lucia, Mercedes Sosa, Elvis Presley, Julio

Iglesias, Placido Domingo, além de nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek, o que

faz  do  Brasil  o  único  país  do  mundo  onde  um  cigano  foi  eleito  presidente  da

República.

O  presidente  Juscelino  Kubitschek  nasceu  em  1902,  em  Diamantina,  e  era

descendente de ciganos. O bisavô materno de JK (tcheco cigano) desembarcou no

Brasil em 1830. Juscelino só falava sobre ciganos na presença de outros ciganos.
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Sempre simpático e elegante, era um cigano de corpo e alma. Boêmio, amante da

comida, gostava de música, violão, dança e mulheres. É compreensível que tenha

ocultado sua ascendência devido ao estigma que os ciganos sofreram por muitos

anos.  Em  muitos  países,  ser  cigano  denotava  um  aspecto  negativo  e  em  muito

lugares era considerado crime, levando à pena de morte. Nunca é demais lembrar

que mais de 500 mil ciganos foram exterminados pelos nazistas.

Em Brasília, realizou-se, no período de 30/6 a 2/7/2005, a 1ª Conferência Nacional

de  Promoção  da  Igualdade  Racial.  A  delegação  cigana  compareceu  com  25

representantes,  que  se  diluíram  numa  população  flutuante  de  cerca  de  6  mil

participantes,  constituindo quase uma minoria  entre  minorias.  Mas a presença da

delegação  cigana  numa  conferência  promovida  pelo  governo  Lula,  por  via  da

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Seppir –, já é um

sinal de que a população cigana do Brasil pode estar vivendo um processo inédito de

descoberta e autoafirmação.

A epopeia dos ciganos costuma ser pouco abordada publicamente pela sociedade.

Em termos históricos, é nebulosa e em geral mal  documentada,  em parte porque

seus  dialetos  não  têm  registro  escrito,  o  que  para  alguns  ciganos  significa,

paradoxalmente, trunfo de preservação de uma identidade fechada e exclusiva. “O

dialeto  é  nossa  arma.  Não  existe  a  língua  escrita”,  diz  o  delegado  ambiental  e

estudante de direito Farde Estephano Vichil, 42 anos, cigano rom, de ascendência

iugoslava, que preside a Apreci de São Paulo.

“Há ciganos que montam mansões, mas continuam viajando para todo canto. Para

o cigano,  a casa não é o 'lar,  doce lar',  mas sim um investimento”,  complementa

Iovanovitchi.  Zé  Rodrix  colabora  com  outra  história:  “Há  ruas  inteiras  em  bairros

nobres onde só moram ciganos. A grande marca é o fato de as torneiras e maçanetas

das casas serem de ouro maciço, para que possam ser levadas em caso de fuga

emergencial”.

A acumulação de riqueza em ouro é outro mito fortemente ligado à cultura cigana,

perpetuado talvez pela aversão a valores capitalistas como contas bancárias. Outro

aspecto interessante da cultura cigana é o chamado Cris Romani, um conselho de

anciãos que se reúnem para resolver as pendengas surgidas entre as famílias. A Cris
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Romani é o tribunal,  a  lei  dos ciganos. Os mais velhos decidem porque,  para os

ciganos,  os  idosos  não  são  incômodo,  são  bibliotecas,  fonte  de  informação  e

veneração. Já as  crianças são a sua perpetuação.  Por  essa razão,  nunca vemos

velhos ciganos num asilo ou crianças ciganas no orfanato. E ainda, dizem os ciganos,

não há entre eles um único caso de cigano que use drogas ou que tenha aids.

O decreto do governo Lula de 25/5/2006 institui  o Dia Nacional do Cigano a ser

comemorado no dia 24 de maio de cada ano. Publicado no diário oficial de 26/5/2006,

o decreto entrou em vigor no ato de sua publicação.  As Secretarias Especiais de

Políticas de Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos da Presidência

da República apoiam as medidas a serem adotadas para a comemoração do Dia

Nacional do Cigano.

Apresentamos  agora  esta  proposta  de  criação  do  Dia  Estadual  do  Cigano  não

somente  com intuito  comemorativo,  mas,  principalmente,  a  fim  de que possamos

fazer uma reflexão para resgatar a história e a cidadania dessa etnia, sugerir e adotar

ações concretas que visem à sua inclusão social, além de divulgar e preservar muitos

aspectos da cultura cigana, colaborando com o fim do preconceito contra este povo.

O dia escolhido foi o dia 24 de maio, pois é quando se comemora o Dia de Santa

Sara Kali, considerada padroeira do povo cigano e protetora da gravidez.

E,  como diz  o  cigano  Iovanovitchi,  “o  que  nós  reivindicamos  é  essencialmente

cidadania. Queremos que a sociedade saiba que somos diferentes, mas que nossas

diferenças não sejam entendidas como desigualdades”.

– 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 2.597/2015

Dispõe sobre a comercialização de alimentos em áreas e vias públicas estaduais

nas modalidades food trucks e food bikes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O comércio de alimentos em áreas e vias públicas do Estado de Minas

Gerais deverá atender aos termos fixados nesta lei, excetuadas as feiras livres.

Parágrafo único – Será admitida a colocação do equipamento em bens privados

mediante termo de anuência do proprietário do imóvel, observados os demais termos

fixados nesta lei.
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Art. 2º – Para os efeitos dessa lei, considera-se comércio de alimentos em áreas e

vias  públicas  as  atividades  que  compreendem  a  venda  direta  ao  consumidor,  de

caráter permanente ou eventual, de modo estacionário e itinerante.

Parágrafo único – O comércio de alimentos de que trata esse artigo é o realizado da

seguinte forma:

I – alimentos comercializados em veículos automotores, tais como trailers, furgões e

congêneres;

II – alimentos comercializados em bicicletas, carrinhos ou tabuleiros tracionados ou

carregados pela força humana;

III – alimentos comercializados em barracas desmontáveis.

Art. 3º – A autorização para exploração do comércio de alimentos de que trata esta

lei  fica  condicionada  à  comprovação  de  adequação  do  equipamento  quanto  às

normas  sanitárias  e  de  segurança  em  face  dos  grupos  de  alimentos  que  serão

comercializados.

Parágrafo único – O poder público estadual  poderá condicionar  a autorização a

outras exigências previstas em regulamento.

Art. 4º – Os alimentos embalados para comercialização deverão conter rótulos com

as seguintes informações:

I – nome e endereço do fabricante, do distribuidor ou importador;

II – data de fabricação e prazo de validade;

III – registro no órgão competente, quando assim exigido por lei.

Art.  5º  –  A definição  das  áreas  e  vias  públicas,  a  quantidade  de  autorizações

admitidas e a forma de ocupação dos espaços públicos destinados à comercialização

de alimentos prevista nesta lei serão determinadas em regulamento.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Os caminhões e bicicletas adaptados para preparo e comercialização

de alimentos nas ruas e outros espaços públicos é sucesso nos Estados Unidos, na

Europa  e  em  várias  cidades  brasileiras.  Os  proprietários  oferecem  comida  de
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qualidade  e  a  preços  acessíveis,  além  de  contarem  com  a  possibilidade  de

comercialização em locais diferentes.

Vendedor de comida de rua é uma das profissões mais populares em países em

desenvolvimento, segundo a descrição da autora Bianca Chaer no livro  Comida de

Rua,  o  melhor  da  baixa gastronomia  paulistana.  A atividade é  fonte  de  renda de

muitas  famílias.  Os trabalhadores deste ramo já representam ao redor  de 2% da

população. Embora seja atividade antiga, os modelos de venda de comida de rua

começaram a inovar a partir da primeira década do século 21, com a modalidade de

comércio em food truck.

No Brasil, com a globalização e a facilidade de viagens, muitos empresários viram a

possibilidade  de  empreender  e  expandir  seus  negócios  ou  abrir  um  primeiro

restaurante num modelo diferente, com contato direto com o público, de baixo custo,

sem a necessidade de adquirir ponto comercial ou outros encargos. Essa tendência

virou moda e incentivou o empreendedorismo, pois muitos consumidores passaram a

buscar os caminhões como forma de acesso a alimentos mais sofisticados e a preços

acessíveis.

Sites de busca e compartilhamentos pelas redes sociais impulsionaram ainda mais

o setor, que começou a se organizar nacionalmente, visando a oferecer opções de

alimentação saudável,  rápida,  barata  e ainda como alternativa de  turismo,  com o

oferecimento de comidas regionais.

Inicialmente, a cidade de São Paulo destacou-se pelo pioneirismo nesse setor, com

muitos empreendedores copiando o modelo de sucesso em Nova Iorque ou outras

cidades americanas. O sucesso logo se repetiu em outros estados. Segundo o  site

Food  Truck  nas  Ruas,  que  ajuda a  localizar  os  carrinhos,  há  opções  no  Rio  de

Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Brasília e Minas Gerais, entre outros.

Tendo em vista a existência do Projeto de Lei Municipal nº 1292/2014, que tramita

na Câmara Municipal  de Belo  Horizonte,  entendemos oportuno apresentar  projeto

similar  para  conduzir  o  Estado  de  Minas  Gerais  ao  empreendedorismo  e

desenvolvimento econômico capaz de gerar milhares de empregos diretos e indiretos,

ao  tempo em que possibilita  a uniformização de preceitos  legais  mínimos  para o

exercício da atividade em nosso estado,  motivo pelo qual  peço apoio aos nobres

pares para aprovar este projeto de lei.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.598/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.068/2014)

Promove a regularização fundiária dos territórios das comunidades quilombolas no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica reconhecido o direito à propriedade definitiva de seus territórios às

comunidades quilombolas localizadas no Estado, nos termos do art. 68 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

Art. 2º – Para os fins desta lei, consideram-se comunidades quilombolas os grupos

étnicos, segundo critérios de autodefinição, com trajetória histórica própria, dotados

de relações territoriais específicas.

Parágrafo único – Nos termos do Decreto Federal nº 5.051, de 19 de abril de 2004,

que promulga a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, que

dispõe  sobre  povos  indígenas  e  tribais,  cabe  às  próprias  comunidades  se

autodefinirem como quilombolas.

Art.  3º  –  Entende-se  por  território  a  ser  reconhecido,  delimitado,  demarcado  e

titulado  aquele  necessário  à  reprodução  física  e  sociocultural  das  comunidades

quilombolas,  englobando  os  espaços  de  moradia,  de  conservação  ambiental,  de

exploração  econômica  e  de  realização  das  atividades  socioculturais,  inclusive  os

espaços  destinados  aos  cultos  religiosos  e  ao  lazer,  devendo  ser  considerada  a

noção de territorialidade da própria comunidade.

Art.  4º  –  O  procedimento  administrativo  para  a  regularização  territorial  das

comunidades quilombolas será iniciado a  requerimento  das  próprias  comunidades

interessadas, bem como a requerimento do Ministério Público Estadual, do Ministério

Público Federal, da Defensoria Pública Estadual, da Defensoria Pública Federal e dos

órgãos responsáveis pela defesa dos direitos das comunidades quilombolas.

Parágrafo  único  –  Se o  procedimento  a  que se  refere  o  caput  deste  artigo  for

iniciado pelos órgãos supracitados, será necessária consulta prévia, livre e informada,

às comunidades envolvidas.
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Art. 5º – A identificação dos limites do território quilombola será feita por meio do

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, baseado em indicações da própria

comunidade.

§  1º  –  Fica  assegurada  à  comunidade  quilombola  sua  efetiva  participação  nos

procedimentos  técnicos  e  administrativos  para  identificação  e  delimitação  de  seu

território.

§ 2º – O relatório antropológico que compõe o Relatório Técnico de Identificação e

Delimitação  Territorial  poderá  ser  substituído  por  relatório  elaborado  pela  própria

comunidade caso seus territórios estejam situados em terras devolutas.

§  3º  –  As  terras  devolutas  poderão  ser  declaradas  por  meio  do  procedimento

especificado no art. 3º, § 1º, da Lei nº 11.020, de 1993.

Art. 6º – Concluído o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação Territorial,

deverá a este ser dada publicidade no órgão competente, a fim de que possa ser

consultado.

§ 1º – A comunidade quilombola interessada e os responsáveis pelas ocupações

lindeiras ou sobrepostas ao território quilombola identificado deverão ser devidamente

notificados pelo órgão estadual competente.

§ 2º – Todos os interessados terão o prazo de noventa dias contados a partir da

data das notificações a que se refere o § 1º deste artigo para oferecer contestações

ao relatório, juntando as provas pertinentes.

Art.  7º  –  Finalizada  a  etapa  de  reconhecimento  e  delimitação  do  território

quilombola, deverá ser dado prosseguimento ao processo de regularização fundiária,

por  meio  da  demarcação  e  da  titulação  das  terras  que  compõem  o  território

quilombola.

§ 1º – Os imóveis inseridos em terras devolutas serão identificados, demarcados e

registrados  por  meio  de  procedimento  de  reconhecimento  de  propriedade  dos

territórios quilombolas, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei nº 11.020, de 1993.

§ 2º – Verificada a presença de ocupante não remanescente, ou que não queira

permanecer  no  território  e  cuja  posse  assegura  o  direito  à  emissão  de  título  de

domínio no perímetro identificado como território de comunidades remanescentes de

quilombos, o órgão estadual competente deverá realizar o reassentamento.
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Art. 8º – Havendo título de propriedade da área a ser demarcada e titulada, caberá

aos  órgãos  competentes  promover  a  desapropriação  e  a  regularização  fundiária,

conforme o disposto no Decreto Federal nº 4.887, de 2003.

Art.  9º  –  Concluído  o  processo  de  regularização  fundiária,  o  órgão  estadual

competente expedirá os títulos de propriedade às comunidades quilombolas.

§ 1º  – O título a que se refere o  caput será expedido em nome de associação

quilombola legalmente reconhecida, formada pelos membros da comunidade.

§ 2º – A titulação prevista nesta lei será reconhecida e registrada mediante outorga

de título coletivo e pró-indiviso à respectiva comunidade quilombola, com obrigatória

inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.

Art.  10  –  O  Estado  criará  e  implementará  políticas  públicas  voltadas  para  o

desenvolvimento  sustentável  e  para  a  efetivação  dos  direitos  humanos  das

comunidades quilombolas, independentemente de sua regularização territorial.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  Reconhecendo a  importância dos  povos  tradicionais  na  construção

histórica  de  nosso país,  incluídas  nesses  grupos  as  comunidades  quilombolas,  a

Constituição de 1988 reconhece, no art. 68 dos Atos das Disposições Constitucionais

Transitórias – ADCT –, a propriedade definitiva das terras que esses povos ocupam,

devendo-se emitir a eles os títulos respectivos. Nesse diapasão, o Decreto nº 4.887,

de 2003, regulamenta o procedimento para identificação, delimitação, demarcação e

titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.

Entretanto, por não existir em Minas Gerais um procedimento específico de titulação,

até a data de hoje apenas uma comunidade quilombola foi titulada em todo o Estado.

Apesar  de  no  território  do  Estado  haver  aproximadamente  480  comunidades

quilombolas  catalogadas  e  de  ser  Minas  Gerias  o  terceiro  estado  brasileiro  em

número de certificados emitidos pela Fundação Palmares – cerca de 183 –, a única

comunidade que foi titulada é a de Porto Coris. Em contrapartida, é importante ter em

vista a realidade de certos estados do Brasil onde já existe mecanismo de titulação

estadual para territórios quilombolas. No Estado de São Paulo, por exemplo, das mais
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de trinta comunidades certificadas, quase todas já foram tituladas pelo Itesp. O Pará,

por sua vez, possui legislação a respeito do processo de titulação dessa categoria de

terras desde o final da década de 1990, sendo inovador, inclusive, ao garantir o direito

de autoidentificação das comunidades, sem exigir laudo antropológico. Além desses

casos, em diversos outros estados brasileiros já existe esse modelo de titulação de

territórios quilombolas, como no Amapá, no Rio Grande do Sul, na Bahia e no Piauí.

E isso é algo crítico. Não tendo a garantia nem da posse nem da propriedade da

terra que lhes pertence e que ocupam, as comunidades quilombolas de Minas Gerais

encontram-se  em  situação  de  grande  vulnerabilidade.  A ausência  de  segurança

jurídica,  somada  à  questão  cultural  relacionada  com  a  utilização  das  terras  das

comunidades  quilombolas,  que,  muitas  vezes,  é  diferente  da  lógica  econômica

convencional, faz com que sejam elevados os casos de violência e de desrespeito a

direitos  fundamentais,  entre  os  quais  os  garantidos  pela  Constituição  Federal  de

1988, nos locais em que se encontram essas comunidades ou nos terrenos a elas

limítrofes. As áreas de quilombos sofrem pressões de diversos setores da economia,

como a  agricultura.  Em  razão  disso,  em  seu  âmbito  são  constantes  os  conflitos

agrários,  muitos  dos  quais  são  violentos.  Os  casos  de  ameaça  às  lideranças

quilombolas estão entre os mais atendidos pelo Programa de Proteção de Defensores

de Direitos Humanos do Estado.

Nesse contexto, o objetivo deste projeto é resguardar e proteger os direitos dessas

comunidades, os quais também estão vinculados à proteção da história e da cultura,

afetando,  assim,  a  todos  os  cidadãos  brasileiros.  A titulação e  a  demarcação de

territórios quilombolas, portanto, além de serem direitos dessas comunidades, podem

ser entendidas como um direito difuso de todos nós, brasileiros, haja vista que os

quilombos e a cultura afro-brasileira compõem a nossa história, são integrantes do

patrimônio cultural nacional.

Além disso, o Decreto nº 4.887, de 2003, atualmente o único instrumento para a

titulação  dessas  terras  em  Minas  Gerais,  pelo  qual  o  INCRA é  responsável,  é

bastante  complexo,  estabelecendo a  necessidade  de  uma grande diversidade  de

documentos, o que torna o processo de reconhecimento da comunidade quilombola

demasiadamente demorado e dispendioso.  Essa é uma das justificativas para um
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número  tão  baixo  de  comunidades  quilombolas  tituladas  no  nosso  Estado.  Um

exemplo  dessa  morosidade  é  o  caso  da  comunidade  Brejo  dos  Crioulos,  cujo

processo de titulação é o mais avançado em Minas Gerais, porém já dura cerca de 13

anos. Isso prova a demasiada burocracia e a dificuldade existente no procedimento

estabelecido  pelo  Decreto  nº  4.887,  de  2003,  que  impede  a  garantia  de  direitos

reconhecidos pelo art. 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988. É importante

constatar,  nesse  sentido,  que  este  projeto  pretende  simplificar  o  referido

procedimento e dar maior celeridade ao que está previsto na nossa Carta Magna,

além de promover a divisão dos trabalhos com a autarquia que tem atribuição de

reconhecer as comunidades quilombolas em âmbito federal.

A regulamentação da qual tratamos, dessa forma, seria uma maneira de garantir a

efetivação  de  direitos  territoriais  constitucionais,  entre  outros,  às  comunidades

quilombolas,  por  meio da criação de um procedimento de titulação e demarcação

dessas áreas no âmbito estadual inspirado no que já vem sendo realizado em outras

partes do País,  de modo a dar maior  segurança jurídica a essas comunidades, a

dirimir conflitos agrários e a garantir direitos.

– Publicado,  vai  o projeto  às  Comissões de Justiça,  de Direitos  Humanos e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.599/2015

Institui,  no  âmbito  das  Secretarias  de  Estado  de  Governo,  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social e de Desenvolvimento Agrário e da Subsecretaria de Acesso

à Terra e Regularização Fundiária, grupo de trabalho para dar plena aplicabilidade

aos  dispositivos  constitucionais  que  conferem  o  direito  de  propriedade  aos

remanescentes de quilombos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído,  no  âmbito  das  Secretarias  de  Estado  de Governo,  de

Trabalho e Desenvolvimento Social e de Desenvolvimento Agrário e da Subsecretaria

de  Acesso  à  Terra  e  Regularização  Fundiária,  grupo  de  trabalho  para  dar  plena

aplicabilidade aos dispositivos constitucionais que conferem o direito de propriedade

aos remanescentes de quilombos.
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Art. 2º – O grupo de trabalho instituído por esta lei será constituído por:

I – dois representantes da Advocacia-Geral do Estado – AGE – e da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Agrário, sendo um deles da Subsecretaria de Acesso à

Terra e Regularização Fundiária;

II  –  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável;

III – dois representantes da Secretaria de Estado da Cultura, sendo um deles do

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação

Social e Cidadania, vinculado à Subsecretaria de Igualdade Racial;

V – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Minas Gerais,

integrante da Subcomissão de Assuntos Raciais, da Comissão de Direitos Humanos;

VI – um representante da Secretaria de Estado de Saúde;

VII  –  dois  representantes da  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento Agrário,

vinculados à Subsecretaria de Acesso à Terra e Regularização Fundiária;

VIII – dois representantes da Associação de Quilombolas de Minas Gerais.

Parágrafo único – A coordenação do grupo de trabalho instituído por esta lei caberá

a um dos representantes referidos nos incisos deste artigo, mediante indicação da

Secretaria de Estado de Governo.

Art. 3º – O grupo de trabalho realizará as seguintes ações:

I – estabelecerá critérios para definir as comunidades que serão beneficiárias do

direito  de  propriedade  a  que  se  refere  o  art.  1º  em  todo  o  território  do  Estado,

observando  os  requisitos  estabelecidos  no  art.  68  dos  Atos  das  Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;

II  –  definirá  critérios  de  territorialidade e  medidas  adequadas para as  áreas de

regularização fundiária;

III  – proporá ações aptas a compatibilizar a política ambiental em vigor com os

objetivos dos dispositivos constitucionais que conferem o direito de propriedade aos

remanescentes de quilombos;

IV – desenvolverá estudos para diagnosticar a situação dessas áreas, bem como

traçará as diretrizes necessárias para sua regularização;
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V – definirá, no âmbito de competência dos diversos órgãos governamentais, as

ações a serem executadas;

VI – proporá, no âmbito estadual, minutas de anteprojeto de lei, decretos, portarias

e demais instrumentos normativos que se fizerem necessários para a implantação

das  ações  governamentais  mencionadas  nos  incisos  deste  artigo,  bem  como  a

celebração de convênios, resoluções conjuntas e outras medidas necessárias para

institucionalizar parcerias com o governo federal ou organismos da sociedade civil

afetos ao tema;

VII – estabelecer os contatos que se fizerem necessários, propondo a celebração

de  convênios  com  órgãos  públicos  ou  privados,  como  o  Instituto  Nacional  de

Colonização e Reforma Agrária – Incra –, a Fundação Palmares, as universidades e

entidades correlatas, visando à troca de informações e experiências comuns no trato

das questões quilombolas.

§  1º  –  O  título  de  legitimação  de  posse  será  expedido  com  cláusula  de

inalienabilidade,  sem  ônus  de  qualquer  espécie,  a  cada  associação  legalmente

constituída que represente a coletividade dos remanescentes das comunidades de

quilombos.

§ 2º  – O grupo de trabalho instituído por  esta lei  poderá  convidar  para prestar

informações ou participar  dos  trabalhos  órgão públicos,  membros  da  comunidade

científica  ou  especialistas  na  matéria,  quando  necessário,  bem  como  poderão

participar  dos trabalhos dois  representantes das comunidades remanescentes dos

quilombos, após serem identificados como moradores quilombolas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Salas das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Roberto Andrade

Justificação: Decorridos 26 anos da promulgação da Constituição Federal, muito

pouco se fez em nível nacional para materializar o direito líquido e certo dos afro-

brasileiros.  O já citado art.  68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

determina que o Estado emita os títulos das terras quilombolas: “Aos remanescentes

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a

propriedade  definitiva,  devendo  o  Estado  emitir-lhes  os  títulos  respectivos”.  Vale
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lembrar  que a referência a Estado diz respeito à União,  porém, tanto os  estados

membros  quanto  os  municípios  são  solidários  no  cumprimento  do  mandamento

constitucional.

Os quilombos, que na sua maioria são comunidades rurais em que as famílias têm

vínculos de parentesco com descendentes de escravos, as quais preservam a cultura

e o modo tradicional de vida, muitas delas vivendo basicamente da agricultura de

subsistência, têm como primeira prioridade a restituição das terras, levando-se em

conta  sempre  a  preservação  das  tradições  culturais  africanas.  O  reconhecimento

dessas comunidades celebra a autoidentificação de dados histórico-sociais, escritos

ou orais, por meio do consagrado direito, que leva em conta a moradia e questões

relacionadas com as manifestações culturais, cultos religiosos, formas de lazer, entre

outros.

No nascedouro das atividades de exploração aurífera e diamantífera, grande parte

das terras  das  alterosas eram ocupadas por  quilombolas em regiões díspares.  O

crescimento da população brasileira de  300 mil  para 2 milhões de habitantes  em

1872, conforme censo da época, fez com que muitas terras fossem confiscadas pela

Coroa Portuguesa. Com o fim do tráfico internacional de escravos, foi instituída em

1850  a  Lei  de  Terras,  que  impede  cidadãos  de  obter  posse  de  terras  sem  a

titularidade conferida pelos portugueses.

Com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio 1888, e com a Proclamação da

República,  em  1889,  aumenta  a  imigração  ao  Brasil  e  criam-se  cartórios  para

legitimar  a  posse  das  terras.  Sem  nenhuma margem  para  dúvidas,  a  população

brasileira em sua grande maioria era composta por negros africanos. Contudo, o novo

processo  não  se  esgota  na  reiteração  dos  esquemas  originais:  há  um  domínio

estrutural, há um acréscimo de forças que se investem no desígnio do conquistador,

emprestando-lhe às vezes um tônus épico de risco e aventura. A colonização dá um

ar de recomeço e de arranque a culturas seculares. O traço grosso da dominação é

inerente às diversas formas de colonizar e, quase sempre, as sobredetermina. “Tomar

conta  de”,  sentido  básico  de  colo,  importa  não  só  em  cuidar,  mas  também  em

mandar.  Nem sempre,  é verdade,  o colonizador  se verá a si  mesmo como a um

simples  conquistador;  então  buscará  passar  aos  descendentes  a  imagem  do

descobridor e do povoador, títulos a que, enquanto pioneiro, faria jus.



197
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sabe-se que, em 1556, quando já se difundia pela Europa cristã a legenda negra da

colonização ibérica, decreta-se na Espanha a proibição oficial do uso das palavras

“conquista”  e  “conquistadores”,  que  são  substituídas  por  “descobrimentos”  e

“povoadores”,  isto  é,  “colonos”.  Quanto  à gênese dos  sistemas,  há  mais  de  uma

hipótese.  As  tensões  internas  que  se  dão  em  uma  determinada  formação  social

resolvem-se, quando possível, em movimentos para fora dela enquanto desejo, busca

e conquista de terras e povos colonizados. Assim, o desequilíbrio demográfico terá

sido umas das causas da colonização, o domínio sobre a natureza dos homens e de

suas liberdades.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Wander

Borges. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.598/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.600/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.078/2009)

Autoriza o Poder Executivo a conceder passe livre aos pacientes portadores da

síndrome de Parkinson.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder passe livre no transporte

coletivo  intermunicipal,  no  Estado,  aos  pacientes  portadores  da  síndrome  de

Parkinson.

Parágrafo único – A forma de concessão do passe a que se refere o  caput deste

artigo será estabelecida por meio de regulamento.

Art. 2º – A fonte de custeio deverá constar no orçamento da Secretaria de Estado

de Saúde e será pactuada com os municípios, de acordo com suas demandas.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: A doença de Parkinson é uma enfermidade descrita pela primeira vez

em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. Caracteriza-se pela disfunção ou pela

degeneração dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central e

afeta os movimentos, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular,

desequilíbrio, alterações na fala e na escrita.
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A doença é dita idiopática, ou seja, sem causa definida. Acomete qualquer pessoa,

independentemente  do  sexo,  raça,  cor  ou  classe  social.  Contudo,  os  primeiros

sintomas geralmente ocorrem em pessoas com mais de 50 anos de idade. Estudos

recentes  demonstram  que  cerca  de  1% das  pessoas  com mais  de  65  anos  são

portadoras  da  doença  de  Parkinson.  É  uma  das  doenças  neurológicas  mais

frequentes,  visto  que sua prevalência  situa-se  entre  80  e  160  casos  por  100 mil

habitantes.

Após o surgimento dos sintomas, o curso da enfermidade é progressivo ao longo de

10 a 25 anos, e o agravamento contínuo dos sintomas promove rigorosas alterações

na vida do doente e, frequentemente, causa profunda depressão.

A  lentidão  de  movimentos  é,  talvez,  o  maior  problema  enfrentado  pelo

parkinsoniano,  uma vez  que passa a  despender  mais  tempo  para  praticar  ações

anteriormente  realizadas  com  mais  desenvoltura.  Assim,  atividades  simples  como

banhar-se, vestir-se, cozinhar, preencher cheques tornam-se cada vez mais penosas

e demoradas. A rigidez muscular também caracteriza a doença.

De evolução lenta e quase sempre progressiva, a doença de Parkinson apresenta

sintomas clínicos que incluem tremor,  rigidez,  acinesia,  lentidão de movimentos e

alteração da postura. Sintomas não motores podem aparecer também, entre os quais

a  sudorese  excessiva  ou  outros  distúrbios  do  sistema  nervoso  involuntário  e

problemas  psíquicos,  como  depressão  e  demência.  Além  desses,  o  paciente

apresenta  dificuldade  de  deglutição,  da  motricidade  gástrica  e  esofagiana,

constipação  intestinal,  problemas  vasomotores,  da  regulação  arterial,  edemas,

dificuldade de regulação da temperatura corporal, perturbações do sono e perda de

peso.  A síndrome de Parkinson não é fatal,  mas fragiliza e predispõe o doente a

outras patologias, como pneumonia e outras infecções.

Considerando as graves consequências e alterações acarretadas à vida do portador

da síndrome, necessário se faz uma norma jurídica que venha a cooperar para o

deslocamento  desse  paciente.  Assim,  a  proposição  em  apreço  visa  propiciar  a

gratuidade do transporte para as pessoas acometidas pela doença de Parkinson.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para levar a efeito uma

causa justa.
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– 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 2.601/2015

Altera o inciso III do art. 118 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida  a  Legislação  Tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso III do art. 118 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 118 – (…)

III – na hipótese do item 2 da Tabela B anexa a esta lei, anualmente, a partir do

primeiro  dia  útil  do  segundo  trimestre,  em  até  cinco  parcelas  mensais,  na  forma

estabelecida em regulamento, pelo serviço posto à disposição do contribuinte;”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos visa possibilitar o parcelamento,

em até 5 cinco vezes, da taxa devida pela utilização potencial do serviço de extinção

de incêndio de que trata o item 2 da Tabela B a que se refere o art. 115 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Tal medida faz-se necessária para facilitar o pagamento das taxas de valores mais

altos  pelos  contribuintes  que  tenham  dificuldade  de  desembolsar  um  valor

significativo.

Há que se ressaltar que a possibilidade de parcelamento é um facilitador para a

arrecadação do referido tributo, sem contudo significar renúncia de receita pelo poder

público.

– 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 2.602/2015

Altera  a  Lei  nº  6.763  de 26 de dezembro  de 1975,  que consolida  a legislação

tributária do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescido do

seguinte parágrafo:

“Art. 12 – (…)

§  …  –  Fica  proibida  a  incidência  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – nos adicionais de energia

cobrados  por  ocasião  das  bandeiras  tarifárias  de  energia  elétrica  amarela  e

vermelha.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

João Leite

Justificação:  As  bandeiras  tarifárias  foram  instituídas  pela  Agência  Nacional  de

Energia Elétrica – Aneel  – para sinalizar ao consumidor os custos da geração de

energia elétrica no período mensal de faturamento.

De acordo com informações divulgadas pela Aneel, bandeira tarifária é: “o sistema

que sinaliza aos consumidores os  custos  reais  da  geração de energia elétrica.  O

funcionamento  é  simples:  as  cores  das  bandeiras  (verde,  amarela  ou  vermelha)

indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de

eletricidade”.

O  órgão  regulador  setorial,  explica  que:  “quando  a  bandeira  está  verde,  as

condições hidrológicas para geração de energia são favoráveis, e não há qualquer

acréscimo nas contas. Se as condições são um pouco menos favoráveis, a bandeira

passa a ser  amarela  e há  uma cobrança adicional,  proporcional  ao consumo, na

razão  de  R$  2,50  por  100  kWh.  Já  em  condições  ainda  mais  desfavoráveis,  a

bandeira fica vermelha e o adicional cobrado passa a ser proporcional ao consumo na

razão de R$ 5,50  por  100 kWh. A esses  valores  são acrescentados os impostos

vigentes”.

Prosseguindo com a explicação do sistema de bandeiras tarifárias, a Aneel informa

que,  “a  cada  mês,  as  condições  de  operação  do  sistema  são  reavaliadas  pelo

Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS –, que define a melhor estratégia de
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geração de energia para atendimento da demanda. A partir dessa avaliação, definem-

se as térmicas que deverão ser acionadas. Se o custo variável da térmica mais cara

for  menor  que  R$200,00/MWh,  então  a  bandeira  é  verde.  Se  estiver  entre  R$

200,00/MWh  e  R$388,48/MWh,  a  bandeira  é  amarela.  E  se  for  maior  que  R$

388,48/MWh, a bandeira será vermelha”.

Note-se que o pagamento do valor  adicional  das bandeiras  tarifárias amarela e

vermelha somente acontece quando as condições de geração de energia não são

favoráveis,  portanto  em  condições  não  apropriadas  e  não  planejadas.  Para

exemplificar tais condições podemos citar uma hidrologia desfavorável, equívocos no

planejamento do setor ou na sua execução, deficiências na execução das obras para

o setor,  restrições  energéticas ou  elétricas  que impeçam a eficiente operação do

sistema.

Assim,  não  é  justo  que  o  consumidor  de  energia,  além  de  ter  que  pagar  pelo

aumento do custo de geração como consequência de condições não favoráveis e

totalmente fora de seu controle ou culpa,  tenha que desembolsar  um valor  ainda

maior  de  recursos  para  fazer  frente  aos  tributos  incidentes  sobre  esta  parcela

adicional.

Torna-se  evidente  essa  injustiça  quando  olhamos  a  cobrança  sob  o  prisma da

administração pública, que passa a arrecadar mais quando as condições de geração

não são favoráveis, fazendo com que o consumidor seja ainda mais onerado.

Segundo reportagem do jornal O Tempo, “cada mês de bandeira vermelha significa

uma receita de aproximadamente R$ 31,2 milhões para a Cemig e de R$ 14 milhões

de incremento de ICMS para os cofres mineiros. A tarifa vermelha é cobrada para

cobrir  gastos  com energia  extra.  Sem impostos,  custa  R$ 3  para  cada 100 kWh

consumidos. Com eles, sobe para R$ 4,59, sendo R$ 0,24 de Pasep e Cofins e R$

1,35 de ICMS. A alíquota desse imposto é de 30%, mas, devido à metodologia de

cálculo, o índice chega a 45,27%. É o chamado método de 'calcular o imposto por

dentro'”.

Portanto, no intuito de dar um tratamento um pouco mais justo ao consumidor de

energia elétrica, vem o presente projeto de lei para isentar de tributos estaduais a

parcela de energia elétrica cobrada a título de adicional de bandeira tarifária amarela

e vermelha.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 2.603/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 768/2011)

Obriga os estabelecimentos de ensino a disponibilizarem assentos adequados às

pessoas obesas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os estabelecimentos de ensino instalados no Estado ficam obrigados a

disponibilizar assentos adequados aos estudantes obesos.

Parágrafo único – A obrigatoriedade de que trata esta lei  abrangerá as escolas

públicas e particulares.

Art. 2º – Para efeitos desta lei, considera-se obesa a pessoa que possua índice de

massa corporal – IMC – acima de 30.

Art. 3º – A quantidade de assentos disponibilizados corresponderá a 10% (dez por

cento)  do  número de  estudantes matriculados ou inscritos  no  estabelecimento  de

ensino.

Parágrafo  único  –  Os  assentos  serão  adquiridos  em  consonância  com  as

determinações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de cento e

vinte dias, contados da data da publicação desta lei,  para se adequarem às suas

disposições.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: A obesidade é considerada uma doença crônica e multifatorial, na qual

ocorre  um  excesso  de  gordura  acumulada  no  corpo,  principalmente  no  tecido

subcutâneo.  O  efeito  acumulativo  de  lipídios  nas  células,  responsáveis  pelo

armazenamento de gordura (adipócitos), resulta, geralmente, do balanço energético

positivo, ou seja, a ingestão alimentar é superior à demanda de gasto energético para

atividades diárias.
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Conforme estudos do IBGE, o número de pessoas obesas aumentou. As pesquisas

indicam que há cerca de 17 milhões de obesos no Brasil, o que representa 9,6% da

população.

Calcula-se a obesidade por meio da utilização do índice de massa corporal – IMC –,

preditor internacional adotado pela Organização Mundial de Saúde, correspondendo

ao resultado da divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura.

O excesso de peso predispõe o organismo a uma série de doenças, como também

acarreta prejuízos psíquicos. Poucos são os locais que possuem assentos adequados

ao  corpo do  obeso,  e  a  utilização,  por  longo período,  de  assento  de  dimensões

inferiores à necessidade da pessoa, além de desconforto físico pode causar lesões

na coluna.

Visando solucionar essa questão, apresentamos a proposição em apreço, inspirada

na Lei nº 5.829, de 21/9/2010, do Estado do Rio de Janeiro.

– 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 2.604/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 762/2011)

Acrescenta os arts. 1º-A e 1º-B à Lei nº 17.591, de 23 de junho de 2008, que institui

a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  acrescentados  à  Lei  nº  17.591,  de  23  de  junho  de  2008,  os

seguintes arts. 1º-A e 1º-B:

“Art. 1º-A – São objetivos da semana de que trata esta lei:

I – dotar a rede de saúde e demais serviços públicos dos meios necessários para

acompanhar a população de risco;

II – contribuir para a instituição de padrões estéticos, baseados na multiplicidade de

biotipos e etnias;

III  –  estimular  a  população  a  realizar  exames  especializados  direcionados  à

detecção dos distúrbios alimentares;

IV – promover campanhas educativas que visem ao esclarecimento da população

sobre os riscos dos distúrbios alimentares;
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V –  estimular  os  meios  de  comunicação  a  adotar  diferentes  padrões  estéticos,

valorizando as diferentes etnias e as raças;

VI  – prestar  orientação nutricional  e atendimento psicológico ou psiquiátrico aos

portadores de distúrbios alimentares;

VII – estimular a investigação e a divulgação do estado nutricional dos alunos da

rede pública estadual.

Art.  1º-B  –  A Semana  de  Prevenção  de  Distúrbios  Alimentares  observará  as

seguintes diretrizes:

I – integração das ações públicas e privadas voltadas à prevenção, ao diagnóstico e

ao tratamento das doenças associadas a distúrbios alimentares;

II – estímulo à superação do conceito de um padrão de beleza único;

III  –  redução do número  de  pessoas  acometidas por  patologias  decorrentes  do

excesso ou da insuficiência alimentar;

IV – realização de palestras e debates sobre os seguintes temas:

a)  a  importância  de  uma  alimentação  saudável  para  a  garantia  da  saúde  e  a

melhoria da qualidade de vida;

b) a relação entre alimentação, atividade física, saúde e longevidade;

c) a elaboração de cardápios equilibrados;

d) os males advindos dos distúrbios alimentares.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: Os distúrbios alimentares, entre os quais a anorexia, a bulimia e o

transtorno  do  comer  compulsivo,  importam  grave  perturbação  do  comportamento

alimentar,  associada  a  preocupações  extremas  com  a  forma  corporal  e  o  peso.

Acometem principalmente mulheres adolescentes e jovens.

Ao cotejarmos o distúrbio alimentar com os demais transtornos mentais, verificamos

que são responsáveis pelos maiores índices de mortalidade, pois levam a óbito mais

de 10% dos pacientes.

Anorexia é a recusa da pessoa a se alimentar, por se considerar gorda, apesar de

estar abaixo do peso considerado adequado à sua idade e altura, apresentando um
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distúrbio  da  imagem  corporal,  que  faz  com  que  se  perceba  mais  gorda  do  que

realmente é. A rejeição à comida está associada a um medo mórbido de ganhar peso.

Esse  distúrbio  não  diminui  com  a  perda  de  peso,  fazendo  com  que  o  anorético

continue insatisfeito com sua aparência, apesar do emagrecimento, fixando metas de

peso em níveis cada vez mais baixos e chegando a utilizar métodos de controle de

peso cada vez mais extremos.

Na bulimia, a pessoa ingere, num curto intervalo de tempo, grandes quantidades de

comida, seguidas pela utilização de estratégias inadequadas para evitar o aumento

do peso,  entre  as  quais  a  autoindução ao vômito,  o  jejum  prolongado,  o  uso de

laxantes  e  diuréticos  e  a  prática  de  exercícios  intensos.  O  ataque  é  tipicamente

desencadeado por estados de humor disfóricos, estados ansiosos e fome intensa.

O  distúrbio  do  comer  compulsivo  assemelha-se  à  bulimia  no  que  se  refere  à

exagerada ingestão de alimentos,  contudo não há ocorrência de  comportamentos

compensatórios.  O  ato  de  comer  apenas  cessa  quando  a  pessoa  se  sente

desconfortavelmente  saciada.  As  pessoas  acometidas  por  esse  transtorno  são

obesas e apresentam recorrente variação de peso; têm propensão a graves afecções

associadas à obesidade.

Os distúrbios alimentares demandam um plano de tratamento abrangente, além de

profissionais de áreas diversas. Esses tratamentos têm maior chance de êxito quando

os distúrbios são diagnosticados precocemente.

Diante  do  exposto,  esta  proposição  pretende  aprimorar  a  norma  existente,

estabelecendo objetivos e diretrizes atinentes ao tema.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.605/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 590/2011)

Altera a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do

Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O art.  3º  da  Lei  nº  18.312,  de 6 de  agosto  de 2009,  passa a vigorar

acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:



206
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Art. 3º – (...)

XII – fortalecer o sistema estadual de bibliotecas públicas;

XIII – estimular a instalação e a ampliação de bibliotecas escolares.”.

Art. 2º – O inciso III do art. 4º da Lei nº 18.312, de 2009, fica acrescido da seguinte

alínea “g”:

“Art. 4º – (...)

III – (...)

g) incentivo à criação de salas de leitura nas escolas.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A atualização dos conhecimentos se faz necessária e somente pode

ser feita sob determinadas condições: com a aquisição de bons equipamentos, livros,

jornais e revistas e com a criação da possibilidade de navegação pela rede virtual de

conhecimento. A escola contemporânea precisa receber especial atenção do poder

público para se tornar qualificada.

É impensável  uma escola moderna que não seja provida,  entre outros recursos

didáticos, de salas de leitura e de informática. Livros, revistas, jornais e materiais de

pesquisa e informações disponíveis na internet  são essenciais  à sobrevivência no

mundo atual.

Para a boa formação do cidadão contemporâneo, é crucial o hábito de leitura e a

compreensão dos  textos  que favoreçam o entendimento  de  mundo,  bem como o

domínio da moderna tecnologia de comunicação, principalmente do funcionamento de

computadores e da internet.  A criação das salas de leitura, além de beneficiar  de

forma direta os  alunos,  dará aos professores – cuja formação contínua se impõe

como uma necessidade – e à comunidade a oportunidade de se apropriarem desses

recursos e benefícios e deles fazer uso qualitativo.

Pelo exposto, contamos com a anuência dos nobres pares à aprovação do projeto

de lei em apreço.

– 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.



207
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROJETO DE LEI Nº 2.606/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 932/2011)

Altera o art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 2º – (...)

Parágrafo único – O exame previsto nesta lei será realizado no prazo de seis meses

contados da data da intimação pessoal da autoridade responsável pela liberação do

procedimento.”.

Art.  2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Muito embora a Lei nº 12.460, de 1997, originada do Projeto de Lei nº

731/96,  do  Deputado  Miguel  Martini,  determine  o  pagamento  pelo  Estado  das

despesas com o exame do ácido desoxirribonucleico – DNA – para a investigação de

paternidade, o que tem sido vivenciado na prática, conforme informação de membros

da Defensoria Pública que procuram nosso gabinete, é que os exames estão sendo

marcados para o ano de 2016, o que, na prática, equivale à denegação do acesso à

Justiça. O problema, pelo que pudemos averiguar, reside no disposto no regulamento

da lei  citada (Decreto nº  41.420, de 2000),  que,  em seu art.  5º,  determina que a

Secretaria de Estado da Saúde autorize, no máximo, 200 exames por mês.

Nossa proposta, portanto, é que seja inserido no art. 2º da referida lei um parágrafo

único que estabeleça, após a solicitação do magistrado, o prazo de um ano para a

realização  dos  exames.  De  outra  forma,  o  que  estaremos  presenciando  é  a

revogação tácita do dispositivo, em face da realidade concreta, em razão da perda de

sua eficácia.

Para nos adaptarmos aos requisitos de previsão orçamentária estabelecidos na Lei

de Responsabilidade Fiscal, estipulamos que a vigência da lei resultante deste projeto
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tenha início no ano seguinte ao de sua publicação. Dessa forma, a Lei Orçamentária

poderá, nos termos do art. 3º da lei que esperamos alterar, conter a previsão dos

gastos  e  dos  recursos  para  sua  provisão,  sem  desrespeito  ao  que  dispõe  a  Lei

Complementar nº 101, de 2000. Assim, por se tratar de medida que tem por escopo

unicamente preservar a eficácia de lei já aprovada por esta Casa, esperamos contar

com o apoio dos colegas Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

–  Publicado,  vai  o projeto  às  Comissões de Justiça,  de Direitos  Humanos e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.607/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.736/2013)

Acrescenta parágrafo ao art. 2° da Lei n° 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que

dispõe  sobre  a  prevenção  contra  incêndio  e  pânico  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2° da Lei n° 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a

prevenção  contra  incêndio  e  pânico  no  Estado  e  dá  outras  providências,  fica

acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 2° – ( ... )

§  2º  –  Ficam expressamente  proibidos,  em ambientes  fechados,  a  utilização,  o

manuseio,  a  instalação,  a  montagem  e  a  queima  de  fogos  de  artifício  e  de

sinalizadores independentemente de sua classificação, assim como a realização de

shows pirotécnicos no Estado.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação: Esta proposta visa, entre outras medidas, evitar  o uso de fogos de

artifícios,  de  sinalizadores  e  shows pirotécnicos  com  o  objetivo  de  se  evitarem

acidentes, incêndios, tragédias e episódios similares.

A utilização desses dispositivos tem provocado recorrentes incidentes de grandes

proporções. Como as legislações que regram tais situações têm sido descumpridas
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de  forma  sistemática,  enquanto  não  tivermos  meios  de  fiscalização,  controle  e

segurança eficazes para o uso desses materiais, por medida de precaução, a opção

correta é proibi-los.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Antônio

Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.370/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.608/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.766/2013)

Dispõe sobre medidas de segurança e proíbe a realização de shows pirotécnicos e

o  uso de fogos de  artifícios,  sinalizadores  e  equipamentos similares  que possam

trazer riscos de incêndio nos locais que especifica, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a realização de shows pirotécnicos e o uso fogos de artifício,

sinalizadores e equipamentos similares que possam trazer riscos de incêndio,  em

recintos fechados, como boates, danceterias, casas de espetáculos, circos, teatros e

similares, no Estado.

Art. 2º – É necessária a instalação de sprinklers em casas noturnas que recebam

mais  de  cem  pessoas,  bem  como isoladores  acústicos  que  não  sejam  feitos  de

material tóxico ou altamente inflamável, nem gerem grande quantidade de fumaça.

Art. 3º – Os estabelecimentos a que se refere o caput do art. 1°, com capacidade

para mais de duzentas e cinquenta pessoas devem ter profissionais treinados para

orientar os clientes em caso de emergência.

Art. 4° – Casas noturnas e estabelecimentos de shows com capacidade acima de

quinhentas  pessoas devem ter,  no  mínimo,  duas  saídas  de  emergência,  além da

principal, devidamente sinalizadas.

Art. 5º – Os proprietários deverão colocar na entrada de seus estabelecimentos, em

local visível, placa indicando a capacidade limite de pessoas.

Art. 6° – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

sanções:

I – multa;

II – suspensão do alvará de funcionamento, em caso de reincidência;
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III – cassação do alvará de funcionamento, quando persistir a infração.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Mário Henrique Caixa

Justificação:  O País  está  abalado com a  tragédia  que ocorreu  no Município  de

Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando, durante uma apresentação musical, o

uso de fogos  de  artifício  ocasionou um incêndio  deixando mais  de 230 mortos  e

vários feridos.

Como é sabido, no Brasil e em outras partes do mundo, esse tipo de apresentação

utilizando fogos de artifício e pirotecnia em recintos fechados já ocasionou tragédias

memoráveis.

Diante disso, é extremamente oportuna a proibição do uso desse tipo de material

em recintos fechados a fim de evitar  que tragédias  como essa ocorram no nosso

Estado.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Antônio

Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.370/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.609/2015

Dispõe  sobre  a  instituição  de  normas  básicas  sobre  alimentos  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  vedada  a  produção  da  matéria-prima  alimentar  proveniente  do

processo  de  hidrogenação  da  gordura  vegetal,  transformando-a  em  gordura

hidrogenada mais conhecida como gordura trans.

Parágrafo  único  – Não serão licenciados nem terão seus alvarás renovados os

estabelecimentos que venderem alimentos compostos com gordura trans.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor após dois anos da data de sua publicação oficial,

ficando todos os estabelecimentos obrigados a incluir uma tarja preta em todos os

produtos que contiverem gordura trans, no prazo máximo de noventa dias.
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Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Reportagem publicada na revista  Istoé do dia 1°  de abril  de 2007,

menciona que “movimento ruidoso mobiliza países do mundo inteiro em torno de um

comum: eliminar da alimentação a gordura trans, um dos mais poderosos inimigos da

saúde já identificados”. A gordura trans começou a ser usada em larga escala nos

anos 80, para dar mais gosto, melhorar a consistência e até aumentar o prazo de

validade  de  alguns  alimentos.  Ela  é  obtida  depois  que  os  óleos  vegetais  são

submetidos  a  um  procedimento  químico  chamado hidrogenação.  No  processo  de

hidrogenação,  é  adicionado  hidrogênio  em  óleos  vegetais  e  este  se  solidifica.  O

resultado é uma gordura mais grossa, que foi balizada com o prefixo latino “trans”

porque, nesse processo, há um movimento bastante radical no interior da estrutura

molecular  da  gordura.  As  principais  fontes  de  gordura  trans  são  a  margarina,

sobretudo a vendida na forma de tablete, as massas prontas para o consumo e os

lanches  fritos.  A  margarina  em  tablete  é  normalmente  usada  em  recheios  de

bolachas,  em  salgadinhos,  tortas  e  bolos  (frituras  também  podem  ter  trans,

dependendo  do  modo  de  preparo).  Quanto  mais  dura  é  a  margarina,  maior  a

concentração de gordura  trans.  Estudo publicado no  American Journal  of  Clinical

Nutrition, de 11 de novembro de 1999, determinou que a presença de gordura trans e

a deficiência em vitaminas e minerais é parcialmente responsável pela formação de

estrias que podem bloquear o fluxo sanguíneo das artérias. Porém, as pessoas não

podem diminuir facilmente a ingestão de gorduras trans porque não é possível avaliar

o quanto se está ingerindo por falta de informação nas etiquetas dos alimentos. Outro

estudo apresentado na Sessão Científica 2000 da America Heart Association – AHA –

mostra que, quanto maior o consumo de trans, maior a taxa de triglicérides quatro

horas após a refeição. Foi constatado que a ingestão de margarina mais dura, rica em

gordura trans, provocou taxa de triglicérides até 18% maior do que as dietas com

margarida líquida, com maior proporção de gordura cis. Segundo vários estudos, a

gordura trans, encontrada em alimentos industrializados que contêm gordura vegetal

hidrogenada, aumenta os níveis de colesterol LDL, um dos fatores de risco para o

coração, reduz o HDL, fração boa de colesterol e aumenta os níveis de triglicérides, o
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terceiro  componente mais importante  do  colesterol  total.  Para  melhor  entender  as

alterações causadas pela industrialização, lembramos que a diferença entre os ácidos

graxos naturais e as gorduras trans reside unicamente na estrutura molecular. Assim,

os  termos  “cis”  e  “trans”  descrevem  a  disposição  dos  átomos  dentro  de  uma

molécula. Entretanto, as mesmas moléculas, com a mesma composição química, e

que  existem  em  vários  arranjos  estruturais,  chamados  de  isômeros,  não  têm

necessariamente as mesmas atividades biológicas. Na natureza os ácidos graxos são

divididos entre saturados e insaturados. Esses últimos, também chamados de família

ômega, constituem-se nos Ácidos Graxos Essenciais, pois são imprescindíveis para a

saúde do organismo. Como não são produzidos pelo organismo devem ser ingeridos

na forma de alimentos, principalmente óleos e gorduras vegetais, insaturadas e com

ligações do tipo cis. Os Ácidos Graxos Essenciais em cis são as moléculas-chave do

organismo humano e animal.  Devido a seus padrões estruturais  especiais e suas

características eletromagnéticas, estão presentes em todas as membranas celulares

do  organismo  vivo.  Sem  os  ácidos  graxos  essenciais  em  cis,  as  moléculas  de

proteína  e  de  DNA  não  poderiam  funcionar.  São  eles  que  dão  origem  aos

fosfolipídios,  integrantes  da  estrutura  celular  e  das  partículas  subcelulares,  como

mitocôndrias e microssomos. Caso as delicadas ligações duplas das estruturas das

gorduras  cis  sejam  afetadas  por  calor,  luminosidade  excessiva  ou  exposição

prolongada ao ar,  perdem sua atividade biológica.  Como as gorduras  insaturadas

existentes na natureza, devido a sua configuração molecular especial, apresentam

um ponto de fusão mais baixo, ou seja, não são sólidas à temperatura ambiente, as

empresas fabricantes de alimentos passaram a submetê-las a um processo industrial

capaz de oferecer  mais estabilidade e durabilidade.  Devido a esse processo,  que

transforma gorduras cis em trans, as gorduras trans ficam mais sólidas à temperatura

ambiente,  característica  que  facilita  sua  armazenagem  e  transporte  e,

consequentemente,  a  comercialização.  Assim,  a  indústria  alimentícia  favorece  a

utilização desse produto na fabricação de alimentos,  sem que,  até o momento,  o

consumidor  tenha  sido  devidamente  informado  sobre  a  presença  desse  tipo  de

gordura e de seus efeitos nocivos para a saúde. Devido aos produtos químicos e as

altas  temperaturas  usadas  no  processo  industrial,  as  estruturas  moleculares
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resultantes  tornam-se  incapazes  de  executar  junto  às  células  às  funções

normalmente realizadas pelas gorduras cis em seu estado natural. Um baixo nível de

ácidos graxos essenciais cis nos tecidos e no sangue afeta a resposta inflamatória

pela  menor  atividade  das  células  brancas  do  sangue;  a  flexibilidade  das  células

vermelhas,  que têm reduzida sua capacidade de funcionamento,  o que a associa

várias enfermidades e o comportamento e a função das proteínas, outro componente

importante das membranas. Ademais, todas as empresas produtoras de alimentos, e

demais estabelecimentos terão o prazo de dois anos para se adequarem à nova lei,

enquanto isso serão obrigados a, no prazo máximo de 90 dias, inserirem uma tarja

preta no rótulo dos alimentos que contiverem gordura trans. Do exposto, no interesse

de garantir ao consumidor uma melhor qualidade de vida, recomendamos aos nobres

parlamentares  a  aprovação do projeto  de  lei  em análise,  nos  termos  em  que se

apresenta.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 494/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.610/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.357/2011)

Altera a Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, a

conservação e a melhoria do meio ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso II do art. 2º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

II  –  criar  condições adversas às  atividades sociais  e econômicas,  bem como à

segurança pública;”.

Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, o

seguinte parágrafo único:

“Art. 5º – (...)

Parágrafo  único  –  Os  relatórios  de  que trata  o  inciso  IV  do  caput deste  artigo

incluirão análise do impacto na segurança pública, nos termos do art. 2º desta lei,
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decorrente da instalação dos estabelecimentos penitenciários previstos no Título III da

Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, e de entidade de internação de adolescentes

em conflito com a lei, conforme o art. 123 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de

1990, ouvido previamente o Conselho de Defesa Social.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A instalação de unidades prisionais, de reabilitação e recuperação de

infratores  e  de  crianças  e  adolescentes  em  conflito  com a  lei  e,  até  mesmo,  de

unidades policiais provoca, invariavelmente, alterações na vida social da comunidade

existente na região do estabelecimento. São notórios os casos em que a instalação

de penitenciárias e cadeias públicas desestabiliza a comunidade, gerando situações

de insegurança, aumento da criminalidade e violência.

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.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.422/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.611/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 944/2011)

Institui no Estado política de educação, prevenção e contenção ao uso de álcool,

tabaco e outras drogas na escola, no trabalho e na família.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  no  Estado  de  Minas  Gerais  a  política  de  educação,

prevenção e contenção ao uso de álcool,  tabaco e outras drogas no trabalho, na
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família e na escola, com a participação do poder público, da administração direta e

indireta,  empresas  privadas,  organizações  não  governamentais,  sociedade

organizada e movimentos populares.

Art.  2º  – A política de prevenção ao uso de álcool,  tabaco e  outras  drogas no

ambiente do trabalho, da escola e da família, tem por finalidades, entre outras:

I – desenvolver programas de educação, prevenção e contenção ao uso do álcool,

tabaco e outras drogas;

II – promover campanhas educativas sobre o impacto do uso do álcool, tabaco e

outras drogas na rede pública de ensino, buscando a participação efetiva das escolas

privadas;

III – incentivar a iniciativa privada para que, em suas empresas, se desenvolvam

ações de prevenção, educação e contenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas;

IV – propor mecanismos de incentivo fiscal progressivo, respeitando a legislação

tributária  vigente,  para  as  empresas  que  implantarem  programas  de  educação,

prevenção  e  contenção  ao  uso  do  álcool,  tabaco  e  outras  drogas  entre  seus

funcionários,  usando  o  critério  de  progressividade  a  equivalência  do  número  de

participantes.

Art. 3º – São princípios básicos da política de educação, prevenção e contenção ao

uso do álcool, tabaco e outras drogas na escola, no trabalho e na família:

I  –  o  enfoque  humanista  com  características  holísticas,  democráticas  e

participativas;

II – a concepção da prevenção em sua totalidade vista como agente de integração

entre o individuo, a escola, o ambiente de trabalho, a família e a comunidade;

III – a abordagem articulada das questões de saúde, bem-estar e integração social

ligadas ao indivíduo e ao grupo;

IV –  o reconhecimento ao cidadão,  o  respeito à pluralidade e a diversidade de

pessoa a pessoa em sua formação cultural e social.

Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, por decreto, o órgão gestor da

política estadual de educação, prevenção e contenção ao uso de álcool, tabaco e

outras  drogas  em  ação  conjunta  com  o  Conselho  Estadual  de  Entorpecentes,

iniciativa  privada,  organizações  não  governamentais,  sociedade  organizada,

movimentos populares e instituições religiosas.
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Art. 5º – São atribuições do órgão gestor, entre outras, a serem fixadas na presente

lei:

I  –  definir  diretrizes  para  a  implementação  da  política  estadual  de  educação,

prevenção  e  contenção  ao  uso do  álcool,  tabaco  e  outras  drogas  na  escola,  no

trabalho e na família;

II – instalar campanhas educativas, instruindo sobre o impacto do uso de álcool,

tabaco e outras drogas no organismo humano;

III  – favorecer  a contenção e evitar  a disseminação do uso do álcool,  tabaco e

outras drogas, prevenindo o surgimento da doença;

IV  –  estimular  a  convivência  de  grupos  em  atividades  recreativas,  desportivas,

artístico-culturais,  entre  outras,  estabelecendo  tempo  para  a  prática  de  lazer,

respondendo ao interesse dos grupos;

V – promover a capacitação de recursos humanos para o surgimento de agentes de

autoajuda;

VI  –  criar  e  orientar  equipes,  repassando  técnicas,  dados,  conhecimentos

específicos nos cuidados com a saúde, com a prevenção e motivação para um viver

mais pleno e sadio;

VII  –  articular,  coordenar  e  supervisionar  planos,  programas  e  projetos  na

sustentação da implementação e continuidade de ações motivadoras;

VIII  –  participar  na  elaboração de planos,  negociação de programas,  estudos  e

projetos voltados para a educação, prevenção e contenção do uso de álcool, tabaco e

outras drogas.

Art.  6º  – As ações decorrentes desta lei,  promovidas por  instituições públicas e

privadas, priorizarão o uso da estrutura funcional existente, contando com recursos

humanos qualificados.

§  1º  –  Entendem-se  por  recursos  humanos  qualificados  os  profissionais  com

formação específica na área de medicina do trabalho.

§ 2º – A equipe de trabalho com profissionais qualificados pode ser composta por

pessoas de comprovada aptidão para a tarefa de interajuda.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.
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Ricardo Faria

Justificação:  O crescente consumo de drogas tem sido um dos problemas mais

graves da nossa civilização,  aumentando a cada dia.  As consequências  afetam a

sociedade  como um  todo,  e  não  há  nenhum  setor  que  esteja  imune  à  violência

causada pelas drogas.

A violência  se  incorpora  ao  cotidiano das  pessoas,  principalmente  nos  grandes

centros urbanos. A impunidade, a miséria e a injustiça social são alguns dos fatores

que contribuem para a disseminação das drogas.

As instâncias que poderiam coibir a violência às vezes contribuem para ela, e as

drogas são introduzidas na sociedade em seus setores mais puros, quais sejam a

família e a escola. Se certos valores não são desenvolvidos na família e na escola,

ficará  o  vazio  que  poderá  ser  preenchido  com  a  droga. As  injustiças  sociais,  as

discriminações e a miséria enfraquecem e tornam esses meios suscetíveis às drogas.

É  nesse  contexto  que  buscamos  criar  o  programa de  instituição  de  política  de

educação,  prevenção  e  contenção  ao  uso  de  álcool,  tabaco  e  outras  drogas  na

escola, no trabalho e na família. Tal programa é de fundamental importância para o

aperfeiçoamento de toda a sociedade.

É certo que Minas Gerais precisa adotar medidas voltadas para a eliminação das

drogas,  diretamente  em  suas  origens,  o  que  implicará,  consequentemente,  a

diminuição da violência, a melhoria na qualidade de vida e da educação e a evolução

de uma sociedade mais justa e fraterna. A aprovação deste projeto de lei é um passo

importante nesse rumo.

–  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 2.612/2015

Dispõe  sobre  a  isenção  ao  cadastrado  como  doador  de  medula  óssea  do

pagamento de taxas 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 isentar o cadastrado como doador de

medula óssea do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados
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pela administração direta, indireta, fundações públicas e universidades públicas do

Estado.

Parágrafo único – Para ter direito à isenção, o candidato terá que comprovar seu

cadastramento  como  doador  de  medula  óssea  junto  à  entidade  coletora  desse

material  ou  junto  à  entidade  responsável  pelo  cadastro  de  doadores  de  medula

óssea.

Art.  2º  –  Considera-se,  para  enquadramento  ao  beneficio  previsto  por  esta  lei,

somente o cadastro para doação de medula óssea visando à utilização do material

doado por entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por município.

Art. 3º – A comprovação da qualidade de candidato à doação de medula óssea será

efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade coletora ou

pela entidade responsável pelo cadastro de doadores de medula óssea, que deverá

ser juntado no ato de inscrição.

Art. 4º – A utilização deste benefício fica restrita a uma isenção no período de vinte

e quatro meses, contados a partir da data de encerramento das inscrições do certame

onde foi concedido o benefício.

Art. 5º – As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações próprias,

consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art.  6º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  devendo  ser

regulamentada pelo Poder Executivo.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação:  A apresentação  desta  lei  visa  ao  incentivo  e  à  conscientização  da

população quanto à doação de medula óssea.

Mesmo com  a  realização  de  campanhas  publicitárias  e  com  o  crescimento  no

número de doadores cadastrados, a compatibilidade entre doador e receptor ainda é

baixa,  pois,  para  cada  100  mil  doadores  cadastrados,  há  a  possibilidade  de  um

paciente ser compatível com este número de cadastrados.

Faz-se  necessário  também  esclarecer  que  o  cadastro  de  doadores  de  medula

óssea  contempla  não  só  pacientes  com  leucemia,  mas  também  portadores  de

anemias, imunodeficiências congênitas, osteoporose, entre outras enfermidades.
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Dada a importância do tema, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta propositura.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.372/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.613/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 881/2011)

Dispõe  sobre  incentivos  e  benefícios  para  fomentar  as  atividades  de  caráter

desportivo no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Dos Incentivos ao Desporto

Art.  1º  –  Até  o  ano-calendário  de  2015,  inclusive,  poderão  ser  deduzidos  dos

impostos devidos ao Estado, previstos nos arts. 144 e 149 da Constituição do Estado,

com percentuais  a serem definidos pelo Executivo  Estadual,  por  meio de decreto

regulamentador, por pessoa física ou por pessoa jurídica tributada com base no lucro

real,  os  valores  despendidos  a  título  de  patrocínio  ou  doação,  no  apoio  direto  a

projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo órgão gestor do

programa.

§ 1º – As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de que trata o  caput

deste  artigo  para  fins  de  determinação  do  lucro  real  e  da  base  de  cálculo  da

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

§  2º  –  Os benefícios  de  que  trata  este  artigo  não excluem ou reduzem outros

benefícios fiscais e deduções em vigor.

§ 3º – Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de

projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica vinculada

ao doador ou patrocinador.

§ 4º – Consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador:

I – a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, administrador,

gerente, acionista ou sócio, na data da operação ou nos doze meses anteriores;

II – o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes



220
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

do patrocinador, do doador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de

pessoa jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doador, nos termos do inciso I deste

parágrafo;

III – a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha, como

titulares, administradores acionistas ou sócios alguma das pessoas a que se refere o

inciso II deste parágrafo.

Art. 2º – Os projetos desportivos em cujo favor serão captados e direcionados os

recursos oriundos dos incentivos previstos nesta lei atenderão a pelo menos uma das

seguintes manifestações:

I – desporto educacional;

II – desporto de participação;

III – desporto de rendimento.

§ 1º – Poderão receber os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta lei os

projetos desportivos destinados a promover a inclusão social por meio do esporte,

preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social.

§ 2º – É vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos previstos nesta lei

para o pagamento de remuneração de atletas  profissionais,  nos termos da Lei  nº

9.615, de 24 de março de 1998, em qualquer modalidade desportiva.

§  3º  –  O  proponente  não  poderá  captar,  para  cada  projeto,  entre  patrocínio  e

doação, valor superior ao aprovado pelo órgão gestor, na forma do art. 4º desta lei.

Art. 3º – Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I – patrocínio:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário para

a realização de projetos  esportivos,  com finalidade promocional  e  institucional  de

publicidade;

b)  o  pagamento  de  despesas  ou  a  utilização  de  bens,  móveis  ou  imóveis,  do

patrimônio  do  patrocinador,  sem  transferência  de  domínio,  para  a  realização  de

projetos esportivos pelo proponente;

II – doação:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário, bens
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ou serviços para a realização de projetos esportivos, desde que não empregados em

publicidade, ainda que para divulgação das atividades objeto do respectivo projeto;

b) a distribuição gratuita de ingresso para eventos de caráter esportivo por pessoa

jurídica a empregados e seus dependentes legais ou a integrantes de comunidades

de vulnerabilidade social.

III – patrocinador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que

apoie projetos aprovados pelo órgão gestor do programa nos termos do inciso I do

caput deste artigo;

IV – doador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que apoie

projetos aprovados pelo órgão gestor do programa nos termos do inciso II do caput

deste artigo;

V – proponente: a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado com fins

não econômicos, de natureza esportiva, que tenha projetos aprovados nos termos

desta lei.

Art. 4º – A avaliação e a aprovação do enquadramento dos projetos apresentados

na forma prevista no art. 5º desta lei cabem a uma comissão técnica vinculada ao

órgão  gestor  do  programa,  garantindo-se  a  participação  de  representantes

governamentais,  designados pelo órgão gestor  do  programa,  e  representantes do

setor desportivo mineiro.

Parágrafo único – A composição, a organização e o funcionamento da comissão

serão estipulados e definidos em regulamento.

Art. 5º – Os projetos desportivos e paradesportivos de que trata o art. 1º desta lei

serão  submetidos  ao  órgão  gestor  do  sistema,  acompanhados  da  documentação

estabelecida em regulamento e de orçamento analítico.

§ 1º – A aprovação dos projetos de que trata o  caput deste artigo somente terá

eficácia após a publicação de ato oficial  contendo o título do projeto aprovado,  a

instituição responsável, o valor autorizado para captação e o prazo de validade da

autorização.

§  2º  –  Os  projetos  aprovados  e  executados  com  recursos  desta  lei  serão

acompanhados e avaliados pelo órgão gestor do programa.
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CAPÍTULO II

Disposições Gerais

Art.  6º – A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes dos projetos

desportivos e paradesportivos financiados nos termos desta lei mencionará o apoio

institucional, com inserção da bandeira de Minas Gerais.

Art. 7º – A prestação de contas dos projetos beneficiados pelos incentivos previstos

nesta  lei  fica  a  cargo  do  proponente  e  será  apresentada  ao  órgão  gestor  do

programa, na forma estabelecida pelo regulamento.

Art. 8º – O órgão gestor do programa informará à Secretaria de Estado de Fazenda,

até  o  último dia  útil  do  mês de março,  os  valores  correspondentes  a  doação ou

patrocínio, destinados ao apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos, no

ano-calendário anterior.

Parágrafo único – As informações de que trata este artigo serão prestadas na forma

e condições a serem estabelecidas pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art.  9º  –  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  no  âmbito  de  suas

atribuições, a fiscalização dos incentivos previstos nesta lei.

Art. 10 – Constituem infração aos dispositivos desta lei:

I – receber o patrocinador ou o doador qualquer vantagem financeira ou material em

decorrência do patrocínio ou da doação que com base nela efetuar;

II – agir o patrocinador, o doador ou o proponente com dolo, fraude ou simulação

para utilizar incentivo nela previsto;

III – desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos projetos dos recursos,

bens, valores ou benefícios com base nela obtidos;

IV – adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva beneficiada

pelos incentivos nela previstos;

V  –  descumprir  quaisquer  das  suas  disposições  ou  das  estabelecidas  em  sua

regulamentação.

Art. 11 – As infrações aos dispositivos desta lei, sem prejuízo das demais sanções

cabíveis, sujeitarão:

I – o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não recolhido, além das

penalidades e demais acréscimos previstos na legislação;
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II  –  o infrator ao pagamento de multa  correspondente a duas vezes o valor  da

vantagem  auferida  indevidamente,  sem  prejuízo  do  disposto  no  inciso  I  do  caput

deste artigo.

Parágrafo único – O proponente é solidariamente responsável por inadimplência ou

irregularidade verificada quanto ao disposto no inciso I do caput deste artigo.

Art. 12 – Os recursos provenientes de doações ou patrocínios efetuados nos termos

do art. 1º desta lei serão depositados e movimentados em conta bancária específica,

que  tenha  como  titular  o  proponente  do  projeto  aprovado  pelo  órgão  gestor  do

programa.

Parágrafo único – Não são dedutíveis, nos termos desta lei, os valores em relação

aos quais não se observe o disposto neste artigo.

Art.  13  –  Todos  os  recursos  utilizados  no apoio  direto  a  projetos  desportivos  e

paradesportivos previstos nesta lei deverão ser disponibilizados na rede mundial de

computadores.

Parágrafo único – Os recursos a que se refere o caput deste artigo ainda deverão

ser disponibilizados,  mensalmente,  no sítio  do governo do Estado,  constando sua

origem e destinação.

Art. 14 – Esta lei deve ser regulamentada no prazo máximo de noventa dias após a

data de sua publicação.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação:  Objetiva  este  projeto  de  lei  inserir  nosso  estado  em  programa de

incentivo ao esporte nos moldes de programa idêntico adotado pelo governo federal.

Nos últimos quatro anos, Minas Gerais voltou-se tanto para o choque de gestão que

os programas sociais ficaram praticamente esquecidos. Acreditamos que está na hora

de  Minas  correr  atrás  do  prejuízo,  estabelecendo  programas  visando  a  suprir  o

enorme déficit social do nosso Estado.

A  Câmara  Federal  aprovou  lei  similar  em  2006.  A  lei  federal  aprovada  foi

encaminhada  ao  Congresso  pelo  Presidente  Lula,  durante  a  abertura  da  II

Conferência Nacional do Esporte, e prevê a renúncia fiscal de parte do imposto de
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renda devido por pessoas físicas e jurídicas para que seja usada como investimento

em projetos esportivos. A aprovação consagrou a mobilização de atletas e dirigentes

no Ministério do Esporte e no Congresso Nacional.

A referida lei federal foi desenvolvida nos moldes da Lei Rouanet, lei de incentivo à

cultura,  em que pessoas  físicas podem doar  ou  usar  como patrocínio  até 6% do

imposto devido e pessoas jurídicas – empresas, clubes sociais, entidades de classe,

entre outros – até 4%. Com a nova lei, o governo brasileiro quer dar início a uma

mobilização que leve a uma nova visão empresarial. Para o então Ministro Orlando

Silva Jr., a aprovação desta lei abrirá uma nova perspectiva para o esporte brasileiro,

uma vez que estimula a participação da sociedade no financiamento do setor. “Esta

ação, reivindicação histórica das lideranças esportivas, amplia e diversifica as fontes

de financiamento do esporte. Nossa expectativa é que essas novas fontes venham

pra  ficar,  mantendo  a  associação  com  todos  os  valores  positivos  que  o  esporte

ressalta”, afirma Silva Jr.

Seguindo o  exemplo nacional,  acredito que Minas Gerais  também pode ter  sua

própria lei, direcionando recursos próprios para incentivar os atletas mineiros. Com

aprovação da Lei Mineira de Incentivo ao Esporte, mais atletas terão condições de

estar preparados para aumentar o número de medalhas e de resultados positivos do

Brasil  nas  competições  que  disputarão,  reforçando  assim  a  política  nacional  de

esportes.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 192/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.614/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 939/2011)

Regulamenta o regime jurídico dos bens materiais inventariados como patrimônio

cultural no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Constitui  forma  de  proteção  ao  patrimônio  cultural  o  Inventário  do

Patrimônio Cultural, nos termos do disposto no art. 216, § 1º, da Constituição Federal,

e art. 209 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
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Art.  2º  –  Os  bens  materiais  inventariados  como  patrimônio  cultural  gozam  de

especial proteção, com vista a evitar o seu perecimento ou degradação, apoiar a sua

conservação e divulgar sua existência.

Art. 3º – O inventário consiste na identificação das características, particularidades,

histórico e relevância cultural, objetivando à proteção dos bens culturais materiais,

públicos ou privados, adotando-se, para sua execução, critérios técnicos objetivos e

fundamentados de natureza histórica, artística, arquitetônica, sociológica, paisagística

e antropológica, entre outros.

Parágrafo único – A regulamentação do procedimento de execução do inventário

será definida em decreto.

Art.  4º  –  Os  bens  culturais  inventariados  somente  poderão  ser  demolidos,

destruídos, deteriorados, descaracterizados ou alterados mediante prévia análise e

autorização, tecnicamente justificada, do órgão do patrimônio cultural competente.

Parágrafo único – O descumprimento ao previsto no caput sujeitará o responsável

às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis.

Art. 5º – Os proprietários e possuidores de bens inventariados deverão:

I – facilitar ao poder público a adoção das medidas que resultem necessárias para

execução da lei, inclusive franqueando o acesso dos órgãos competentes aos bens

inventariados, quando necessário;

II – conservar e proteger devidamente o bem;

III  –  adequar  o  destino,  o  aproveitamento  e  a  utilização  do bem  à garantia  da

respectiva conservação e promoção.

Art. 6º – O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais –

Iepha – manterá registro atualizado e público de todos os bens culturais inventariados

existentes no Estado.

Art.  7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Arlen Santiago

Justificação:  Conquanto  o  inventário  seja  instrumento  protetivo  do  patrimônio
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cultural previsto tanto na Constituição Federal, art. 216, § 1º, quanto na Estadual, art.

209, e seja, na prática, amplamente utilizado pelos municípios e pelo próprio Estado –

segundo dados do Iepha existem em Minas Gerais cerca de 3.300 bens inventariados

como patrimônio cultural –,  esse mecanismo de proteção carece ainda, em nosso

meio, de normatização infraconstitucional que venha melhor explicitar os seus efeitos

jurídicos e os requisitos para sua publicidade, a fim de gerar maior segurança jurídica

para a comunidade e o poder público, bem como evitar  conflitos de interpretação

sobre esse valioso mecanismo de proteção ao patrimônio cultural.

Esse projeto objetiva suprir a lacuna até então existente a tal respeito e fortalecer

os instrumentos de proteção aos bens de valor cultural existentes em Minas Gerais.

Registre-se que no Estado do Rio Grande do Sul,  por exemplo, a Lei Estadual nº

10.116, de 1994, tratou do inventário como instrumento de preservação do patrimônio

cultural, no art. 40, disciplinando sucintamente seu regime jurídico, o que robusteceu

significativamente  a  preservação  dos  bens  culturais  dessa  unidade  federativa.

Portanto, solicito aos nobres pares desta Casa a aprovação do projeto em tela.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 942/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.615/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.484/2013)

Dispõe sobre o acesso a informação na forma da Lei nº 12.527, de 18 de novembro

de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  órgãos  ou  entidades  públicas  estaduais  deverão  disponibilizar  na

internet  as  informações  referentes  a  celebração  de  convênio,  termo  de  parceria,

acordo, ajuste ou instrumento congênere para transferência voluntária de recursos a

pessoas físicas ou jurídicas.

Parágrafo  único  –  As  informações  a  que  se  refere  o  caput devem  permitir  a

identificação:

I – do beneficiário da transferência;

II – do objeto da transferência;
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III – da data da assinatura do instrumento de transferência;

IV – do valor inicial e datas de liberação dos recursos;

V  –  da  data  da  apresentação  da  prestação  de  contas  pelo  beneficiário  da

transferência.

Art.  2º  –  Os  órgãos  ou  entidades  concedentes  deverão  ainda  disponibilizar  na

internet:

I – a informação referente à aprovação ou rejeição da prestação de contas feita pelo

beneficiário;

II  –  os  meios  para  apresentação  de  denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos

recursos transferidos.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: Em 2009, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar nº 131,

que acrescenta os seguintes dispositivos à Lei Complementar nº 101, com o objetivo

de assegurar a transparência da gestão fiscal dos entes federados:

“Art. 48 – (...)

Parágrafo único – A transparência será assegurada também mediante:

(...)

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em

meios eletrônicos de acesso público;

(…)

Art. 48-A – Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os

entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a

informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer

da execução da despesa,  no momento de sua realização,  com a disponibilização

mínima  dos  dados  referentes  ao  número  do  correspondente  processo,  ao  bem

fornecido  ou  ao  serviço  prestado,  à  pessoa  física  ou  jurídica  beneficiária  do

pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
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(...)

Art.  73-B  –  Ficam  estabelecidos  os  seguintes  prazos  para  o  cumprimento  das

determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-

A:

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com

mais de 100.000 (cem mil) habitantes;

II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e

100.000 (cem mil) habitantes;

III  – 4 (quatro) anos para os Municípios  que tenham até 50.000 (cinquenta mil)

habitantes.”.

Portanto,  o  Estado  de  Minas  Gerais  está  defasado,  em  mais  de  três  anos,  na

disponibilização,  em  tempo  real,  dos  dados  referentes  à  gestão  fiscal,  com

informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e  financeira,  o  que

inclui, naturalmente, as transferências voluntárias de recursos públicos para pessoas

físicas ou jurídicas.

Reafirmando o propósito de garantir  amplo acesso às informações referentes às

administrações públicas, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal nº 12.527, de

18/11/2011, conhecida como Lei da Transparência.

A ela se subordinam os órgãos públicos integrantes da administração direta dos

Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e Ministério

Público  e  também  as  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  que  recebam,  para

realização  de  ações  de  interesse  público,  recursos  públicos  diretamente  do

orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria,

convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Mesmo com todos esses instrumentos jurídicos garantidores da transparência na

gestão  pública,  o  governo  de  Minas  até  hoje  não  disponibiliza  as  informações

referentes as transferências voluntárias de recursos para as prefeituras e entidades

privadas, de forma a permitir que o cidadão possa acompanhar a aplicação desses

recursos no seu município.

É importante também a criação dos instrumentos de denúncia no caso de aplicação

irregular de recursos, incentivando o papel de fiscalização da população.
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–  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 2.616/2015

Declara de utilidade pública a Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais – Ajuda

–, 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 Aliança Juizforana pela Defesa dos

Animais – Ajuda –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação:  A Aliança  Juizforana  pela  Defesa  dos  Animais  –  Ajuda  –  é  uma

associação civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a assistência e

proteção aos animais domésticos, domesticados, nativos, exóticos e silvestres, além

de organizar abrigos, proporcionar a assistência veterinária para animais de rua ou

pertencentes a pessoas de baixa renda ou carentes.

A proteção  animal  é  uma bandeira  que muitos  apoiam,  mas  poucos  realmente

comprometem a si mesmos e aos seus recursos pessoais em defesa do bem-estar

dos  animais.  A Ajuda é um exemplo  de  que é possível  sim,  com boa  vontade e

dedicação, alcançar um patamar elevado na qualidade da prestação de serviços aos

seres vivos que não têm voz para pleitear seus direitos, os animais.

Por todo o exposto, solicito aos nobres pares que a Ajuda seja considerada, por

meio da aprovação desta proposição, de utilidade pública.

– 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 2.617/2015

Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre

a política estadual de desenvolvimento agrícola, para inserir entre os seus objetivos o

incentivo ao uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ar. 1º – Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, o

seguinte inciso XI:

“Art. 3º – (…)

XI – estimular o uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola, adotando-se

medidas que visem à redução do seu custo,  de  modo a proporcionar  o aumento

sustentável da produtividade.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O projeto de lei em epígrafe pretende implantar o incentivo estadual ao

uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola, visando ao aumento sustentável

da produtividade e da produção agrícola do Estado.

Com  o  incentivo  buscam-se  medidas,  a  serem  adotadas  pelo  poder  público

estadual:  redução  dos  custos  da  energia  elétrica  para  atividades  agrícolas

desenvolvidas no  período noturno,  inclusive por  meio da  concessão de incentivos

fiscais;  promoção  da  eficiência  energética  na  atividade  agrícola;  garantia  do  uso

racional dos recursos naturais; ampliação de oportunidades de emprego e renda na

atividade agrícola; e estímulo à participação de produtores rurais no planejamento e

implementação do disposto na proposição.

O Estado, por força do disposto nos arts. 11, VIII, e 247 da Constituição Estadual,

possui competência legislativa para implementar a política estadual de fomento da

produção  agropecuária  e  desenvolvimento  rural,  a  qual,  inclusive,  já  se  encontra

regulamentada pela Lei Estadual nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994.

Quanto ao aspecto da iniciativa, o tema em questão não se encontra inserido em rol

de competência exclusiva de determinado agente ou órgão, razão pela qual não há

óbice para a deflagração do processo legislativo por parlamentar.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.618/2015

Dispõe sobre a Política Estadual de Assistência aos Filhos de Mulheres Detentas e

dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado de Minas Gerais assegurará, através do órgão pertinente, uma

política estadual de assistência aos filhos de mulheres detentas.

Art. 2º – O Poder Executivo Estadual instituirá a política de que trata esta lei tendo

como diretrizes:

I  – a realização de ações que possibilitem a identificação,  o cadastramento e o

acompanhamento  de  filhos  de  detentas  com o  intuito  de  garantir  a  segurança,  a

saúde, o atendimento psicológico, educacional e financeiro necessários às crianças

em situação de vulnerabilidade social;

Parágrafo único – A realização das medidas acima identificadas deverá ser mantida

sob sigilo pelos órgãos e servidores diretamente envolvidos no projeto.

II  –  a  qualificação  dos  serviços  públicos  para  a  prestação  de  atendimento  às

crianças e aos adolescentes sob a guarda do pai ou tutela de terceiros;

III  –  o  resgate  e  o  acolhimento  dos  filhos  das  detentas  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  através  de  atendimento  e  acompanhamento  psicológico  e

social, objetivando a minimização dos danos causados.

Parágrafo único – Ao cidadão interessado na informação sobre tal política serão

prestados os esclarecimentos necessários para implementação deste direito e para

obtenção correta dos benefícios previstos nesta lei, seguindo os preceitos do princípio

constitucional da publicidade.

Art.  3º  –  A política  a  que  se  refere  o  art.  1º  tem,  entre  outros  previstos  no

regulamento, os seguintes objetivos:

I – proteger a criança e o adolescente do isolamento afetivo em relação à mãe;

II – criar condições para que essas crianças e adolescentes sob a guarda do pai ou

sob  tutela  de  terceiros  tenham  um  acompanhamento  pedagógico,  social  e

psicológico, especialmente pela escola, pelo conselho tutelar e outros órgãos afeitos

ao tema;

III  –  promover  acompanhamento  escolar,  garantindo  todas  as  condições

necessárias para sua permanência na escola;

IV – articular os entes públicos no combate a práticas de violência, preconceito,

bullying,  abandono  e  negligência  contra  as  crianças  e  adolescentes  filhos  de

detentas;
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V – garantir aos filhos de detentas a inclusão em programas de lazer, esporte e

desenvolvimento;

VI – qualificar e capacitar profissionais para o atendimento psicológico das crianças

e adolescentes, garantindo sua integridade social;

VII – capacitar os agentes penitenciários para atuarem em situações que envolvam

as crianças e adolescentes.

Art.  4º  –  São  instrumentos  da  política  instituída  por  esta  lei,  entre  outros  que

deverão ser estabelecidos no competente regulamento:

I  – Plano Estadual de Assistência aos Filhos de Detentas, aqui definido como o

conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição de objetivos, metas e

instrumentos de execução e avaliação que consubstanciam, organizam e integram o

planejamento e as ações desta política;

II – cadastramento das crianças e adolescentes filhos de detentas que têm direito

ao bolsa-família, para garantir sua inclusão e manutenção no programa, disponível

apenas aos órgãos responsáveis;

III  –  instituição  de  um  fundo  ligado  ao  órgão  pertinente,  aqui  definido  como

instrumento institucional de caráter financeiro destinado a reunir e canalizar recursos

para os objetivos desta política.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no que for necessário à sua

aplicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor após decorridos cento e vinte dias da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação:  A família  é  tida  como  núcleo  que  é  considerado  fundamental  na

sociedade e meio natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros

e, em particular, as crianças, conceito adotado pela Convenção Internacional sobre

Direitos da Criança (ONU/1989), promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 1990.

A família também é um ente que traduz uma possibilidade de convivência, marcada

pelo afeto, que se fundamenta na adoção, na realização do ser humano como pessoa

e, em especial, das crianças. Por tais motivos torna-se relevante observar que o filho
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está exposto às várias relações existentes em torno do seio familiar. De início, vamos

assim constatar que essa célula da sociedade vai obter especial proteção do Estado,

de  maneira  a  assegurar  assistência  a  cada  um  dos  que  a  integram,  criando

mecanismos que coíbam violência no âmbito de suas relações, como dispõe o Art.

226, § 8º, da Constituição Federal. Ainda conforme dispõe o art. 21 do Estatuto da

Criança e  do  Adolescente  –  ECA –,  pai  e  mãe exercem  seu poder  em  proveito,

interesse e proteção dos filhos menores, tendo em vista que toda criança precisa de

alguém que a crie, eduque, defenda e ampare.

A princípio, o poder familiar é a base sobre a qual repousa a família, ele se designa

a proteger o filho-família, salvo nas situações de suspensão ou extinção do próprio, a

citar o parágrafo único do art. 1.637 do Código Civil, que suspende o poder familiar se

o pai ou a mãe for condenado por sentença irrecorrível em crime cuja pena exceda

dois  anos  de  prisão.  A referida  suspensão  tem  efeito  automático  e  se  restaura

decorrido o prazo do cumprimento da pena.

Nesse caso nos interessa observar a situação das mães detentas que cumprem

pena e são obrigadas a se separarem de seus filhos, perdendo, além da liberdade,

seu  poder  familiar  sobre  eles,  seu  direito  de  ser  mãe  e  de  exercer  todas  as

atribuições  já  mencionadas  estipuladas  pela  Constituição  Federal,  Código  Civil  e

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em tal realidade deve ser uma preocupação de todos esse afastamento do filho do

convívio com a mãe detenta, objeto desta matéria. O referido afastamento pode trazer

sequelas  comprometedoras  ao  seu  desenvolvimento  psicológico  e  consequências

relevantes. Já a Carta Federal de 1988, nos direitos e garantias fundamentais, art. 5º,

inciso  L,  tratou  da  situação  das  presidiárias,  assegurando  condições  para  que

permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação. Determinação esta

também inserida no art. 9º do ECA, o qual aduz que o poder público, as instituições e

os empregadores deverão propiciar condições adequadas ao aleitamento materno,

inclusive às mães submetidas a medida privativa de liberdade.

E o mesmo ECA, Lei nº 8.078, de 1990, no dispositivo 87º, inciso VI define linhas de

ação da política  de atendimento  dos direitos  da  criança e  do adolescente  com a

adoção de políticas e programas designados a prevenir  ou abreviar  o período de
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afastamento  do  convívio  familiar  e  a  assegurar  o  efetivo  exercício  do  direito  à

convivência familiar de crianças e adolescentes.

Nota-se que a mulher presa se envolve em uma situação peculiar, pois muitas são

abandonadas por seus companheiros, seus familiares e até mesmo por seus amigos.

Isso se torna insuportável quando essas mulheres que são abandonadas têm filhos

recém-nascidos no presídio, e sabem que os mesmos serão retirados delas, assim

que  deixarem  de  amamentar.  Com  isso  há  uma  grave  fragilização  das  relações

familiares, vulnerabilizando principalmente os filhos das detentas.

No entanto, deve-se observar que as detentas também têm direito de serem mães.

E com o crescimento do número de mulheres em situação de encarceramento, é justo

propor  uma legislação  destinada  a  preservar  e  garantir  assistência  a  crianças  e

adolescentes diante de um quadro de vulnerabilidade social  latente,  o que coloca

como tarefa para os poderes públicos a adoção de políticas efetivas no campo da

proteção do vínculo familiar.

Tais medidas buscam proteger os filhos das detentas, tendo em vista que estes

podem vir  a  ser  as  verdadeiras  vítimas de um sistema prisional  que no presente

momento  histórico  está  em  crise  e  não  consegue  cumprir  a  finalidade  de

ressocialização dos presos.

A proposição visa também materializar o direito constitucional previsto no art. 283

de nossa Carta Estadual como um dever do Estado de promover ações que visem

assegurar  à  criança  e  ao  adolescente,  com  prioridade,  o  direito  a  vida,  saúde,

respeito,  liberdade,  convivência  familiar  e  comunitária,  profissionalização,  lazer,

educação e  alimentação,  além de  colocá-los  a  salvo  de  toda forma de violência,

crueldade, discriminação e exploração.

Por todo o exposto, resta identificada, salvo melhor juízo, a relevância da matéria

objeto  desta  proposição  e  sua  constitucionalidade,  razão  pela  qual  espera  a

aprovação desta proposta pelos nobres pares desta Casa Legislativa.

– Publicado,  vai  o projeto  às  Comissões de Justiça,  de Direitos  Humanos e de

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.619/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Nova Jerusalém, com

sede no Município de Monte Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Nova

Jerusalém, com sede do Município de Monte Azul.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Gil Pereira

Justificação: A Associação Comunitária de Nova Jerusalém é uma sociedade civil

sem fins  lucrativos,  beneficente,  cuja finalidade é promover,  de forma continuada,

permanente  e  planejada,  ações  de  defesa  dos  direitos  coletivos,  promoção  da

cidadania e enfrentamento das desigualdades sociais,  com vistas a construir  uma

sociedade mais justa e solidária.

Desta forma, como disposto em seu estatuto social, a Associação Comunitária de

Nova  Jerusalém  realiza  atividades  de  inclusão  e  proteção  de  seus  assistidos,

buscando o desenvolvimento social da comunidade em que atua, prestando assim

relevantes serviços de reconhecido interesse público.

A Associação  Comunitária  de  Nova  Jerusalém  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento desde 2 de janeiro de 1997 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 desta Casa 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 2.620/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 570/2011)

Dispõe sobre a cobrança de estacionamento por shopping centers e hipermercados

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  dispensados  de  pagamento  das  taxas  referentes  ao  uso  de



236
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

estacionamento  cobradas  por  shoppings  centers  e  hipermercados  instalados  no

Estado os clientes que comprovarem despesa correspondente a, pelo menos, dez

vezes o valor da referida taxa.

§  1º  –  A gratuidade  a  que  se  refere  o  caput só  será  efetivada  mediante  a

apresentação  de  notas  fiscais  que  comprovem  a  despesa  efetuada  no

estabelecimento.

§ 2º – As notas fiscais deverão necessariamente datar do dia no qual o cliente faz o

pleito à gratuidade.

Art.  2º  –  O  período  de  permanência  do  veículo  no  estacionamento  dos

estabelecimentos de que trata esta lei, por até trinta minutos, deve ser gratuito.

Art. 3º – O benefício previsto nesta lei  só poderá ser percebido pelo cliente que

permanecer  por,  no  máximo,  seis  horas  no  interior  do  shopping  center  ou

hipermercado.

§ 1º – O tempo de permanência do cliente no interior do estabelecimento deverá ser

comprovado por meio da emissão de documento de identificação do veículo quando

de sua entrada no estacionamento daquele estabelecimento.

§ 2º – Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto para a concessão da gratuidade,

passa a vigorar a tabela de preços para o estacionamento utilizada normalmente pelo

estabelecimento.

Art.  4º  –  Ficam  os  shopping  centers  e  hipermercados  obrigados  a  divulgar  o

conteúdo desta lei por meio da colocação de cartazes em suas dependências.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  projeto  visa,  primeiramente,  fazer  com  que  a  população  seja

beneficiada com a supressão de mais essa cobrança indevida. No caso específico da

cobrança de estacionamento nos shopping centers e hipermercados, a população é

particularmente  prejudicada,  uma  vez  que  já  consumiu  valores  significativos  nos

estabelecimentos  citados.  Além  disso,  acreditamos  que  as  vendas  nos  referidos

estabelecimentos seriam impulsionadas, se houvesse a possibilidade de gratuidade
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em relação ao uso do estacionamento àqueles que os frequentam. Se tudo isso não

for suficiente para justificar a iniciativa prevista neste projeto, devemos considerar

que, sendo ele aprovado, certamente trará um incremento à arrecadação de ICMS

por parte do Estado, uma vez que o benefício da gratuidade só será concedido por

meio da apresentação de notas fiscais.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.404/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.621/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos de Ipatinga – Amip –, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos de Ipatinga –

Amip –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação de Amigos de Ipatinga – Amip –, é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, que tem como objetivo desenvolver atividades que promovam o

aprimoramento das faculdades do cidadão, promovendo a inserção social através de

cursos de formação profissional, do incentivo ao esporte, do fomento às atividades

culturais,  e  de  assistência  social  às  crianças  e  jovens  das  famílias  assistidas  na

comunidade onde atua. A documentação apresentada atende aos requisitos legais.

Pelo importante trabalho desenvolvido pela Amip 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.622/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 576/2011)

Dispõe sobre a gratuidade e a responsabilidade dos serviços de estacionamento de

veículos em shopping centers e centros comerciais afins e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os shopping centers e centros comerciais afins que possuam locais para

estacionamento de veículos ou que disponham de tal  serviço não poderão cobrar

nenhuma taxa, sob nenhum pretexto, por esse serviço, a seus clientes e associados.

Art.  2º  –  Deverá  ser  exigida  do  cliente,  como  comprovante  de  compra  no

estabelecimento ou pelo uso de serviço nele oferecido, a apresentação de nota fiscal

ou nota de serviço ou ticket de caixa registradora, com data correspondente à compra

no shopping center.

Parágrafo  único  –  Caso  não  seja  apresentado  o  comprovante  de  compra

mencionado no art. 2º desta lei, fica facultada a cobrança do estacionamento, a qual

não poderá ultrapassar o valor de R$2,00 (dois reais) por hora.

Art. 3º – Os  shopping centers e centros comerciais afins deverão manter controle

para identificação dos veículos e de seus respectivos horários de entrada e saída do

estacionamento.

Parágrafo único – Deverá ser fornecido ao condutor um documento com registro de

identificação  do  veículo,  nele  constando  o  período  de  permanência  no

estacionamento.

Art. 4º – Os  shopping centers e centros comerciais, referidos no  caput do art. 1º,

que não cumprirem esta lei  estarão sujeitos a multa de 100 Ufirs (cem Unidades

Fiscais de Referência) por infração cometida.

Parágrafo único – Em caso de reincidência, a multa será dobrada, sucessivamente.

Art. 5º – As multas previstas no art. 4º serão aplicadas por órgão designado pela

Secretaria de Estado de Fazenda.

Parágrafo único – A fiscalização será realizada por órgão designado pela Secretaria

de Estado de Fazenda.

Art. 6º – Os shopping centers terão o prazo de trinta dias para se adaptarem a esta

lei, contados da data de sua publicação.
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Art. 7 º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O objetivo principal deste projeto é assegurar o direito do consumidor

com relação ao desrespeito sofrido nos  shopping centers e estabelecimentos afins,

pela cobrança pelo uso de seus estacionamentos.

Uma vez que  a  oferta  do  estacionamento  é  um ônus  do comerciante,  que por

liberalidade proporciona maior comodidade e segurança aos seus clientes, o retorno

é obtido por meio do fluxo de pessoas em seu estabelecimento.

Outrossim,  o estacionamento oferecido pelos  shopping centers é uma vantagem

competitiva,  voltada  a  atrair  fregueses  e  clientes,  em  detrimento  dos

estabelecimentos que não possuem tal comodidade. Atualmente, os shopping centers

e estabelecimentos afins passaram a cobrar tal serviço, visando a apenas lucro.

As  despesas  para  a  manutenção  e  administração  desses  locais  de

estacionamentos,  inseridas  no  total  dos  custos  dos  referidos  estabelecimentos,

refletem-se, inevitavelmente, nos preços e nas tarifas de seus serviços e produtos.

Assim, o cliente paga em dobro por um serviço que deveria ser gratuito.

Na realidade, o que tem ocorrido é a venda casada, uma vez que o consumidor, ao

adquirir determinado produto ou serviço nos shopping centers, é obrigado a pagar por

outro serviço que é o estacionamento, prática essa proibida pelo Código de Defesa

do Consumidor, que em seu art. 39, inciso I, dispõe:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de

produtos ou serviços ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem

justa causa, a limites quantitativos”.

Da mesma forma, o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal determina que é

função do Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Na hipótese, a

venda casada é uma prática abusiva, que fere frontalmente o código de defesa do

consumidor, cabendo ao Estado a intervenção, a fim de garantir seus direitos.

Portanto, considerando-se que os custos da manutenção dos estacionamentos são

somados  ao  total  de  custos  dos  referidos  estabelecimentos,  não  é  justificável  a

cobrança.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.404/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.623/2015

Institui o Dia Estadual do Tropeirismo

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  no  Estado  o  Dia  Estadual  do  Tropeirismo,  que  será

comemorado anualmente no dia 29 de março.

Parágrafo único – Na data a que se refere o  caput,  serão realizadas no Estado

atividades com o objetivo de preservar,  valorizar  e divulgar  o patrimônio histórico,

artístico e cultural vinculado ao tropeirismo e sua importância na formação de Minas

Gerais.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Nozinho

Justificação:  Os  tropeiros  eram  condutores  de  tropas  de  cavalo  ou  mulas,  que

atravessavam  extensas  áreas  transportando  gado  e  mercadorias  e  tiveram

importância fundamental na colonização do Brasil e em especial no Estado de Minas

Gerais.

Os percursos podiam durar várias semanas e essa atividade existiu desde o século

XVII até início do século XX. A partir do século XVIII, pequenos povoados começaram

a surgir ao longo do trajeto das tropas, principalmente no Sul e Sudeste, onde os

tropeiros paravam para trocar mercadorias e o gado podia pastar.

O comércio nesses povoados desenvolvia-se naturalmente para atender as tropas,

ao mesmo tempo em que os tropeiros levavam e traziam mercadorias para esses

povoados. Os tropeiros prestaram assim importante contribuição ao desenvolvimento

das regiões por onde passaram e foram responsáveis pela integração econômica e

cultural entre muitas regiões longínquas do Brasil Colônia, com o aparecimento de

vilas, freguesias e cidades.

Em Minas Gerais,  o transporte feito no lombo de animais pelos  tropeiros trazia,

devido  aos  acidentes  geográficos  do  Estado,  grande  dificuldade  e,  em  diversos
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pousos  dos  tropeiros,  possibilitou  a  criação  de  novas  vilas  e  freguesias  e  o

desenvolvimento de outras.

A atividade tropeira deixou muitos traços em nossa cultura, como na alimentação

que era constituída basicamente por carne-seca, feijão, angu, farinha de mandioca,

torresmo e café feito com rapadura. Nos pousos, comiam feijão quase sem molho

com pedaços de carne de sol e toucinho (feijão tropeiro), que era servido com farofa e

couve picada  que,  diante  da  importância  dos  tropeiros,  se tornou um  dos  pratos

típicos da culinária mineira.

Diante  da  relevância  do  movimento  tropeiro  em  nosso  Estado,  o  Município  de

Itabira, berço do poeta Carlos Drummond de Andrade e que era rota de tropeiros que

se dirigiam de Ouro Preto a Diamantina, utilizando-se de uma das mais importantes

vertentes  da  Estrada  Real,  criou  no  simpático  Distrito  de  Ipoema  o  Museu  do

Tropeiro.

Ipoema tem sua história forjada nas tropas que por lá passavam, responsáveis por

abastecer Diamantina através de burros e mulas carregados de alimentos. Ao saírem

da  região,  retornavam  rumo ao  Rio  de  Janeiro  para  descarregar  as  riquezas  de

Minas,  que  dali  seguiam  para  a  Europa.  Os  tropeiros  também  exerciam  outras

atividades,  como  as  de  correio,  emissário  oficial,  transmissor  de  notícias,

intermediador de negócios, aviador de receitas e portador de encomendas, por essa

razão mereceu receber o museu que resgata a história do tropeirismo na região e em

Minas Gerais. A importância do tropeirismo para a região de Itabira fez com que a

cidade  recebesse  o  título  de  Capital  Estadual  do  Tropeirismo,  através  da  Lei  nº

20.709, de 2013, aprovada por esta Casa Legislativa.

Considerando que, em Minas Gerais, o Museu de Ipoema é o único dedicado ao

tropeiro, sendo responsável pela divulgação da história e da cultura do tropeirismo,

nada mais justo do escolher a data de comemoração do dia estadual do tropeiro com

o aniversário desse museu, comemorado no dia 29 de março de cada ano.

Para  tanto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.624/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 662/2011)

Altera a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece normas para

facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público, de

acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º,

inciso I, da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O caput do § 2º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§  2º  –  Além da  regulamentação prevista  pela  Associação Brasileira  de  Normas

Técnicas, a comunicação visual e sonora deverá apresentar:”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Promover  acessibilidade  para  as  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 as quais as 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  o  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.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar
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Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.520/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.625/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.542/2014)

Acrescenta  dispositivos  à Lei  n°  16.077,  de  26  de abril  de  2006,  que institui  a

Política Estadual de Saúde Vocal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam acrescentados à Lei nº 16.077, de 26 de abril de 2006, os seguintes

artigos:

“Art.  ...  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Prevenção  das  Doenças

Ocupacionais, destinada aos docentes e aos demais profissionais da educação.

Parágrafo  único  –  Para  efeito  desta  lei,  são  classificadas  como  doenças

ocupacionais dos educadores e dos demais profissionais da educação as seguintes

moléstias:  problemas  de  coluna,  problemas  alérgicos,  problemas  oftalmológicos,

problemas de voz e síndrome de Burnout e todas as doenças de cunho emocional.

Art. ... – A política instituída pelo artigo anterior tem os seguintes objetivos:

I – informar e esclarecer os professores e os profissionais da área de educação

sobre o risco da manifestação de doenças decorrentes do exercício profissional;

II  –  orientar  os  professores  e  os  profissionais  da  área  de  educação  sobre  os

métodos e as formas de prevenção e tratamento das referidas doenças;

III – encaminhar o profissional enfermo para o adequado tratamento das moléstias

de que seja vítima em virtude da ocupação.

Art. ... – Às Secretarias de Estado de Educação e de Saúde caberá elaborar as

diretrizes dessa política e instituir um grupo coordenador, que será responsável pela

efetivação  dessa  política  na  rede  estadual  de  ensino  e  será  composto  por

profissionais das áreas de saúde e de educação.

Art.  ...  –  As  diretorias  de  ensino  deverão  criar  em  sua  estrutura  um  grupo

responsável pela organização e implantação do Programa de Prevenção às Doenças

Ocupacionais.

§ 1° – Do programa a que se refere este artigo constarão eventos abertos aos

educadores e aos demais profissionais da educação, os quais poderão consistir em
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palestras, cursos presenciais, cursos a distância e visitas monitoradas, previamente

marcadas, às escolas.

§  2°  –  As  diretorias  de  ensino  terão  autonomia  para  elaborar  sua  versão  do

Programa de Prevenção às Doenças Ocupacionais, com o apoio dos profissionais

disponibilizados pelas secretarias envolvidas, dos profissionais contratados para esse

fim ou dos profissionais que se disponham a realizar esse trabalho voluntariamente.

§ 3° – Os encontros, de livre acesso aos interessados, serão realizados em horários

escolhidos pelos professores e demais profissionais da área de educação, ficando

estabelecido que os horários de trabalho coletivo nas escolas poderão ser utilizados

para essa finalidade.

Art.  ...  –  Os  profissionais  encaminhados  para  tratamento  terão  prioridade  no

tratamento,  principalmente  no  que  diz  respeito  aos  processos  burocráticos

necessários para obtenção de licença médica, quando for o caso.

Art.  ...  –  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta de

verbas orçamentárias próprias consignadas no Orçamento.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: A atividade exercida pelos profissionais da educação, dadas as atuais

condições de trabalho e as circunstâncias sob as quais os docentes mobilizam suas

capacidades  físicas,  cognitivas  e  afetivas  para  atingir  seus  objetivos,  pode  gerar

sobre-esforços ou hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas. Caso não haja

tempo  de  recuperação  ou  este  não  seja  devidamente  gerenciado,  os  sintomas

clínicos que explicam os índices de afastamento do trabalho por transtornos mentais

se estabelecem.

Alguns  estudos  apontam  as  doenças  comumente  associadas  ao  exercício  da

profissão de educador, as quais envolvem problemas na coluna, processos alérgicos,

problemas com a voz, assédio moral, síndrome de Burnout, além de outras de cunho

emocional. A OMS prevê que até 2020 a depressão será a segunda maior causa de

incapacitação para o trabalho. Com relação à voz, os docentes têm 14,8 vezes mais

chances de serem afastados do trabalho do que trabalhadores em saúde, 3 vezes

mais do que bancários e 1,5 vez mais do que profissionais de rádio e tevê.
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A Unesco, a OIT e a OMS destacam a necessidade de melhoria das condições de

trabalho  como  condição  prioritária  para  o  desenvolvimento  do  processo  de

aprendizagem. Destacam também a melhoria da qualidade de ensino e o bem-estar

físico,  psíquico  e  social  dos  professores,  incluindo-se  aí  sua  valorização  salarial.

Pesquisa feita com mais de 8 mil professores da educação básica da rede pública na

Região Centro-Oeste do Brasil revelou que 15,7% dos entrevistados apresentam um

aspecto geral que reflete intenso sofrimento causado por estresse laboral crônico.

Hoje  se  percebe uma cadeia  surda  de  adoecimento  da  categoria,  que,  mesmo

inconscientemente, já desenvolve alguns dos sintomas da síndrome de Burnout. Essa

síndrome se caracteriza pelo estresse crônico vivenciado por profissionais que lidam

de forma intensa e constante com dificuldades e problemas alheios,  nas diversas

situações de atendimento. A síndrome se efetiva e se estabelece no estágio mais

avançado do estresse, sendo notada primeiramente pelos colegas de trabalho, depois

pelas pessoas atendidas pelo profissional e,  em seu estágio mais avançado,  pela

própria pessoa, quando então decide buscar ajuda profissional especializada. Inicia-

se com o desânimo e a desmotivação para o trabalho e pode culminar em doenças

psicossomáticas.

Dessa forma, tão importante quanto discutir estratégias pedagógicas é desenvolver

um  programa  que  trabalhe  com  a  prevenção  dessas  doenças  ocupacionais  e

encaminhe para tratamento por  parte de especialistas os profissionais acometidos

dessas moléstias.

Assim sendo, apresento este projeto de lei, que visa a reduzir o número de agravos

ocupacionais  dos  que  laboram  na  área  educacional,  mediante  uma  política

organizada  que,  entre  outras  ações,  prestará  informação  e  assistência  aos

trabalhadores da referida área, o que, evidentemente, reduzirá a incidência de males

ocupacionais,  melhorando  a  qualidade  de  vida  dos  profissionais  e  certamente

colaborando para a melhoria do sistema público de educação.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Glaycon

Franco. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.522/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.626/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 712/2011)

Estabelece  normas  gerais  para  a  instituição  de  loteamentos  fechados  e

condomínios urbanísticos no Estado, nos termos do § 3º do art. 24 da Constituição da

República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei estabelece normas gerais para a instituição e implementação de

loteamentos fechados e condomínios urbanísticos.

Parágrafo único – 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, definidos

em  lei  municipal,  desempenhados  por  associação  de  moradores,  devidamente

constituída;

II  –  condomínios  urbanísticos  são  edificações  ou  conjuntos  de  edificações,

constituídos sob a forma de unidades isoladas entre si, em imóvel único, cabendo a

cada unidade uma fração ideal do terreno e das coisas comuns;

III  –  infraestrutura  básica  os  sistemas  viário,  de  abastecimento  de  água,  de

distribuição de energia elétrica e de coleta de efluentes sanitários, pavimentação e

equipamentos de disposição adequada de resíduos sólidos;

IV  –  infraestrutura  complementar  a  arborização  viária,  as  redes  de  telefonia,

comunicação,  de  gás  canalizado  e  demais  elementos  não  contemplados  na

infraestrutura básica.

Art. 2º – Somente se instituirá loteamento fechado ou condomínio urbanístico que

esteja  de  acordo  com  o  plano  diretor  do  município,  aprovado  ou  revisto  após  a

promulgação da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art.  3º  –  O poder  público  municipal,  mediante  lei  específica,  poderá  facultar  à

associação  comunitária  de  bairro,  legalmente  constituída,  o  direito  de  requerer  o

fechamento de loteamento, desde que conveniente ao interesse público.

Parágrafo  único  –  É  vedada  a  instituição  de  loteamento  fechado  quando  este

acarretar  prejuízos  à  articulação  viária,  à  integração  da  cidade,  ao  planejamento

urbano, impossibilitando o acesso a bens públicos.
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Art. 4º – Competirá aos condôminos a manutenção do sistema viário, das áreas

destinadas ao uso comum e da infraestrutura complementar interna dos loteamentos

fechados.

Art. 5º – A instalação de condomínio urbanístico destinar-se-á a abrigar edificações

residenciais assentadas em um terreno sob regime de copropriedade.

Parágrafo único – É vedada a instituição de condomínio urbanístico na hipótese de

o empreendimento impedir a continuidade do sistema viário existente ou projetado ou

o acesso a bens públicos.

Art. 6º – É vedada a instalação de condomínio urbanístico em áreas:

I  –  necessárias  à  preservação  ambiental,  à  defesa  do  interesse  cultural  ou

paisagístico;

II  – sem condições de acesso pelo sistema viário oficial  ou de atendimento por

infraestrutura sanitária adequada;

III – cujas condições geológicas não aconselhem a edificação;

IV – cuja declividade natural seja igual ou superior a 30% (trinta por cento);

V  –  que  apresentem  problemas  de  erosão  em  sulcos  e  voçorocas,  até  sua

estabilização e recuperação;

VI – que tenham sido aterradas com material nocivo à saúde pública;

VII – que apresentem condições sanitárias inadequadas devido à poluição, até a

correção do problema;

VIII – alagadiças ou contíguas a mananciais, cursos de água, represas e demais

recursos hídricos, sem a prévia manifestação das autoridades competentes;

IX – alagadiças ou sujeitas à inundação, antes de serem tomadas providências para

assegurar o escoamento das águas.

Parágrafo único – Em áreas com as características descritas nos inciso I e IX do

caput,  poderá  ser  instalado condomínio urbanístico  caso haja  justificado interesse

público de ordem ambiental.

Art. 7º – Para a implantação de condomínio urbanístico, o empreendedor destinará

ao  uso  público,  área  externa,  equivalente  a  20%  (vinte  por  cento)  da  área  do

empreendimento.

§ 1º – A área de uso público, a que se refere o caput deste artigo, constituir-se-á em
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qualquer parte do município, em consonância com o disposto na legislação municipal,

salvo na hipótese de região metropolitana.

§  2º  –  Em  região  metropolitana,  a  área  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo

constituir-se-á em qualquer dos municípios que a integram, conforme regulamentação

expedida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Art.  8º  –  Caberá  aos  condôminos  a  manutenção  do  sistema viário,  das  áreas

destinadas ao uso comum e da infraestrutura complementar interna dos condomínios

urbanísticos,  responsabilizando-se  o  empreendedor  pelos  custos  relativos  às

unidades não alienadas.

Art. 9º – Caberá ao empreendedor:

I – a demarcação dos lotes, das quadras e das áreas destinadas a equipamento

comunitário;

II – a implementação:

a) da infraestrutura básica;

b) do sistema viário;

c) das áreas de uso comum;

d)  de  equipamentos  de  prevenção  e  combate  a  incêndios,  conforme  projeto

previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Wander Borges

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
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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 como 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.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.513/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.627/2015

(Ex-Projeto de Lei nº1.608/2011)

Institui o Circuito das Frutas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Circuito  das  Frutas,  com  o  objetivo  de  desenvolver,

estruturar, organizar, divulgar e estimular o turismo rural e a produção frutícola.

Parágrafo  único  –  O  Circuito  das  Frutas  abrangerá  os  Municípios  de  Capitão

Eneias, Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Januária, Matias Cardoso, Montes Claros, Nova

Porteirinha, Pirapora e Verdelândia.

Art.  2º  –  A implementação  do  Circuito  das  Frutas  observará  os  preceitos  da

atividade ambientalmente sustentável, como:

I – capacitação de recursos humanos;

II – conscientização da população quanto à preservação ecológica;

III – tratamento e destinação ambientalmente seguros de resíduos antrópicos;

IV – recuperação das áreas degradadas em virtude de contínua visitação;

V  –  priorização  de  formação  profissionalizante  para  a  região  em  virtude  de

atividades decorrentes do circuito de que trata esta lei.

Art. 3º – O Poder Executivo promoverá o desenvolvimento de programas e projetos

específicos que estimulem a implementação do Circuito das Frutas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.
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Fred Costa

Justificação:  O  Circuito  das  Frutas  é  uma política  de  desenvolvimento  regional

econômico que tem por finalidade divulgar e estruturar o turismo em espaço rural no

âmbito da fruticultura nos Municípios norte-mineiros de Capitão Eneias, Itacarambi,

Jaíba, Janaúba, Januária, Matias Cardoso, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pirapora

e Verdelândia.

A fruticultura do Norte de Minas tem sua origem nos investimentos públicos em

perímetros irrigados, com a implantação dos projetos Gorutuba (Nova Porteirinha),

Jaíba, Lagoa Grande (Janaúba) e Pirapora. A vocação frutícola da região iniciou-se

na década de 1980 com os primeiros plantios de banana na região de Janaúba e de

uva em Pirapora.

Somam-se às áreas públicas irrigadas outras áreas privadas na região, a grande

maioria  voltada  para  a  fruticultura,  que  transformaram  a  região  num  dos  mais

importantes polos frutícolas de Minas Gerais e do País. O predomínio é da cultura da

banana, que ocupa cerca de 60% da área cultivada com frutas.

Verifica-se que a produção agrícola da região baseia-se na fruticultura e, segundo a

Associação Central  dos Fruticultores do Norte de Minas – Abanorte –, as cidades

indicadas fazem parte da maior e mais importante área produtora da região e uma

das mais produtivas de Minas Gerais. A região já é a maior produtora de banana do

Estado. A exploração da fruticultura permite a integração com o turismo em espaço

rural, através do agroturismo.

Segundo pesquisadores e especialistas do setor,  agroturismo é a definição para

“atividades  internas  à  propriedade,  que  geram  ocupações  complementares  às

atividades agrícolas, as quais continuam a fazer parte do cotidiano da propriedade,

em menor ou maior intensidade, devem ser entendidas como parte de um processo

de agregação de serviços aos produtos agrícolas e bens não materiais existentes nas

propriedades rurais,  a  partir  do  tempo livre  das famílias  agrícolas,  com eventuais

contratações de mão de obra externa”.

Ressalto  ainda  que  a  diversidade  de  atrativos  turísticos  do  Norte  de  Minas  é

constatada  na  imensa  oferta  de  recursos  naturais,  no  clima  agradável,  com  sua

elevada  taxa  anual  de  insolação,  e  na  existência  de  investimentos  estruturais,



251
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

congregando desde gastronomia até a receptividade marcante e fraternal da gente

norte-mineira. Destaco também que os eventos de maior porte no Circuito das Frutas,

a exemplo das exposições agropecuárias, que têm grande enfoque na fruticultura,

reúnem anualmente cerca de 1 milhão de pessoas, para integração dos produtores e

comercialização das frutas e de seus derivados, aquecendo o agronegócio.

Assim, entendemos ser importante a criação e a promoção do Circuito das Frutas

nos  referidos  municípios,  considerando  os  expressivos  números  na  produção  de

frutas. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação

deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.395/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.628/2015

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  cartórios  de  Títulos  e  Documentos

informarem  ao  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  –  Detran-MG  –  a

transferência de propriedade de veículos no ato do registro do Certificado de Registro

de Veículo – CRV.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Ficam os cartórios de Títulos e Documentos do domicílio do vendedor

obrigados a comunicar ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG –

e à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – a transferência de propriedade de

veículos  no  ato  do  registro  do  Certificado  de  Registro  de  Veículo  –  CRV –,  que

ocorrerá após o reconhecimento de firma por autenticidade.

Art. 2º – A comunicação ao Detran-MG deverá ser realizada por meio eletrônico,

utilizando-se o sistema de chaves públicas ou outro fornecido pelo Detran-MG e pela

SEF no prazo previsto no art. 5º desta lei.

Art. 3º – Fica alterada a Tabela 5 da Lei nº 15.424, de 2004, que passa a ter a

seguinte alínea: “5.c) Registro e comunicação de Certificado de Registro de Veículo

ou outro  instrumento  que venha a  substituí-lo  e  de  eventual  pedido  de  baixa  da

comunicação – Emolumentos 27,00 – Taxa de Fiscalização Judiciária – 3,00 – Total

30,00”.
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§ 1º – Caberá à SEF criar código para a alínea introduzida pelo art. 3º.

§ 2º – A critério da SEF ficam os cartórios obrigados a lhe encaminhar relatório

mensal informando as comunicações feitas ao Detran-MG.

Art. 4º – O registrador deverá entregar ao usuário comprovante da comunicação ao

Detran-MG junto com o recibo circunstanciado.

Art. 5º – O Detran-MG regulamentará a comunicação, nos moldes do art. 2º, dentro

de 30 dias a contar da sanção desta lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Arlen Santiago

Justificação: No Ceará proposição com o mesmo objetivo já se transformou em lei

há dois  anos, e é cobrado pelo registro e comunicação o módico preço único de

R$30,00. Essa medida, acredito, poderá ser implantada também em Minas.

São Paulo tem um projeto de lei tramitando com a mesma redação da lei do Ceará,

mas o valor proposto para o serviço é de R$50,00.

Hoje, para conseguir fazer essa comunicação, o cidadão necessita pagar R$77,00

ao Detran-MG, preencher um formulário obtido na internet e pegar filas enormes para

tentar  realizar  a  transferência,  que  precisa  ser  feita  pessoalmente  ou  através  de

despachantes credenciados, os quais recebem procuração para essa finalidade. O

valor dos serviços de um despachante, com todos os serviços incluídos, custa ao

redor de R$400,00. Isso quando o cidadão não tem que se deslocar para outra cidade

para  fazer  tal  comunicação,  o  que sempre  representa  elevados  custos,  faltas  ao

trabalho e transtornos diversos.

Esse projeto de lei facilitará em muito a vida dos proprietários de veículos, que em

92% dos casos não efetuam a transferência e, anos após a venda, recebem multas,

cobranças de IPVA, ou, até pior, são alvo de processo de indenização por acidentes

cometidos pelo novo proprietário do veículo.

O novo serviço evitará  tudo isso,  de  forma ainda mais  segura do  que na atual

sistemática de comunicação, visto que, com o registro em RTD, atrelado à automática

comunicação ao Detran-MG, passarão a dispor os contratantes de prova cabal da

efetivação  da  transação,  oponível  a  todos,  o  que  não  obtêm  apenas  fazendo  a

comunicação ao Detran-MG após o reconhecimento das firmas.
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Isso porque, de acordo com o projeto que se apresenta,  havendo necessidade,

poderão obter, a qualquer tempo, certidão de inteiro teor da imagem do CRV, com o

mesmo valor probante do original, o que, segundo as leis pátrias, só o registro em

RTD pode obter, ficando imunes a quaisquer atos de má-fé, já que esse registro é

prova pré-constituída perante nossos tribunais e oponível a todos.

Lembramos, ainda, que a atual comunicação ao Detran-MG é feita com a anexação

de cópia autenticada do CRV original, que não tem o mesmo valor do original, o que

sempre  pode  dar  margem  a  procedimentos  ilícitos,  enquanto  pela  sistemática

proposta as comunicações serão lastreadas em registros em RTD feitos a partir de

originais, registros esses cujas certidões têm o mesmo valor probante dos originais

registrados,  o  que,  além  de  tudo,  vantajosamente,  dispensará  o  Detran-MG  dos

custos  e  transtornos  com  recebimento,  armazenamento  e  processamento  de

comunicações físicas.

Então, nossa proposta trará maior comodidade para os proprietários de veículos,

maior economia para todos e o que é melhor: maior segurança.

Para o Detran-MG haverá significativa redução de custos, devido à eliminação da

necessidade de processar comunicações físicas, possibilitando-se que carreie seus

esforços e recursos para suas reais finalidades, além de reduzir o número de multas

e  impostos  não  recebidos  pelo  Estado  devido  à  falta  de  informação  relativa  à

transferência da propriedade, a qual lhe impossibilita encontrar, e até mesmo saber

quem é, o atual proprietário do veículo.

Além disso, existe o fato de o número de casos de ausência dessa comunicação

ser muito alto em nosso Estado, o que inviabiliza, por parte do Detran-MG, receber

multas e IPVA de proprietários que não realizaram a transferência da propriedade. No

caso do cidadão que vier a sofrer acidente, resta inviabilizado o seguro obrigatório.

Esses dados são facilmente comprovados no Denatran e no Detran-MG. Logo, o

benefício será para o cidadão, que terá maior facilidade e comodidade em realizar a

comunicação de venda de veículo; para o Detran-MG, que receberá por via eletrônica

a comunicação, sem necessitar destinar funcionários para o atendimento do cidadão

e reservar espaço para o armazenamento dos documentos físicos; para o Estado,

que  aumentará  a  arrecadação  por  meio  de  impostos  ligados  à  propriedade  de

veículos, como o IPVA, e por meio de multas.



254
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.514/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.629/2015

Dispõe sobre a comunicação eletrônica de compra e venda e de desaparecimento

de veículos automotores ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG

– pelos tabelionatos de notas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Ficam os tabelionatos de notas autorizados a proceder à comunicação

eletrônica de venda de veículos automotores ao Departamento de Trânsito de Minas

Gerais – Detran-MG – quando da realização do último reconhecimento de firma no

Documento Único de Transferência – DUT.

§  1º  –  Não  se  aplica  a  obrigatoriedade  prevista  neste  artigo  quando  o  antigo

proprietário do veículo manifestar que realizará a obrigação diretamente no Detran-

MG;

§  2º  –  A comunicação  consistirá  na  inclusão  dos  dados  do  comprador  e  do

vendedor e dos dados do veículo automotor.

Art. 2º – Ficam os tabelionatos de notas autorizados a elaborar a comunicação de

desaparecimento do veículo há mais de cinco anos, via comunicação eletrônica, ao

Detran-MG.

§ 1º  – Em relação à comunicação eletrônica de desaparecimento  de veículo,  o

Detran-MG poderá, por meio de portaria, disciplinar a metodologia de procedimento

do proprietário comunicante.

§  2º  –  O  proprietário  do  veículo  automotor  somente  poderá  comunicar  o

desaparecimento depois de quitar todos os débitos incidentes sobre o veículo.

Art.  3º – O Detran-MG deverá adequar seu sistema de registro de veículo para

integrar  o  sistema  de  comunicação  eletrônica  de  compra  e  venda  e  de

desaparecimento de veículos.

Art. 4º – Para o disposto nos artigos acima, o tabelião de notas elaborará escritura

pública, e será cobrado o menor valor descrito na letra “b” do item 4 da tabela 1 dos

atos do tabelião de notas da Lei nº 15.424, de 2004, independentemente do valor do

veículo.
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Art.  5º – Caberá à Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais –

Anoreg-MG – gerir  o sistema de comunicação eletrônica,  tomando, para tanto, as

medidas necessárias perante os tabelionatos de notas.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Roberto Andrade

Justificação:  Mediante  comunicação  eletrônica  de  compra  e  venda  e  de

desaparecimento  de  veículos  automotores,  o  projeto  em  exame  pretende

proporcionar  segurança  jurídica  aos  cidadãos  mineiros  e  auxiliar  o  Estado  na

fiscalização,  na  arrecadação  e  no  controle  de  receitas  provenientes  dessas

transações.  Por  conseguinte,  a iniciativa  também reduz os custos  com processos

administrativos de trânsito, processos judiciais e movimento da máquina pública na

proteção de direitos. Para tanto, é preciso delegar aos cartórios de tabelionato de

notas  a  prerrogativa  de  comunicar  eletronicamente  ao  Detran-MG,  sem  impor

obrigatoriedade às pessoas envolvidas em transações de compra e venda ou em

desaparecimentos de veículos.

Para  os  cidadãos,  são  diversos  benefícios,  tais  como  comodidade,  agilidade,

confiabilidade, segurança jurídica de transação e preservação de informação, pois a

comunicação  eletrônica  é  feita  em  ato  contínuo  ao  reconhecimento  de  firma.

Atualmente,  a  não  comunicação  de  compra  e  venda  de  veículos  ao  Detran-MG,

apesar de obrigatória em lei, traz inúmeros transtornos aos cidadãos. Por exemplo,

lançamento de pontos na carteira por infração de trânsito e cobrança indevida de

IPVA e multas, além de responsabilidade civil e criminal.

Para o Estado, a comunicação eletrônica de transferência e de desaparecimento de

veículos evitará:

a) perda de receita, já que a falta de registro de compra e venda favorece o não

pagamento do IPVA, taxa de licenciamento e de multas;

b)  ocultação  de  patrimônio,  pois,  na  falta  de  comunicação  de transferência,  os

novos  proprietários  podem manter  os  veículos  em nome de  terceiros  e  ocultar  a

evolução patrimonial.

Não sem razão, o Conselho Nacional de Trânsito – Contram – editou a Resolução
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nº 476, de 20 de março de 2014, prevendo a celebração de contratos para acesso ao

Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam –, exclusivamente

para  “fins  de  comunicação  eletrônica  de  venda  de  veículos”.  Dispõe,  ainda,  que

poderão  ser  contratadas,  para  esse  fim,  entidades  privadas,  por  intermédio  de

associações,  com  atribuição  de  atestar  a  autenticidade  da  comunicação  de

transferência descrita no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa  forma,  e  considerando  a  necessidade  de  uniformidade  na  operação  de

comunicação eletrônica de compra e venda e de desaparecimento de veículos, este

projeto propõe que a Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais seja

a gestora responsável pela implementação da mencionada comunicação eletrônica,

adotando, para tanto, os procedimentos necessários como contratação de empresas

devidamente habilitadas para garantir a confiabilidade, uniformidade e eficiência do

sistema eletrônico de comunicação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.514/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.630/2015

Dispõe sobre a gratuidade na cobrança da taxa de estacionamento em  shopping

centers no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  dispensados  de  pagamento  dos  valores  referentes  ao  uso  de

estacionamento cobrado por shopping centers instalados no Estado de Minas Gerais

os consumidores que comprovarem despesa correspondente a pelo menos dez vezes

o valor cobrado no estacionamento.

§ 1º – A gratuidade a que se refere o caput deste artigo só será efetivada mediante

a  apresentação  de  notas  fiscais  que  comprovarem  a  despesa  efetuada  no

estabelecimento pertencente ao shopping.

§ 2º – As notas fiscais deverão necessariamente datar do dia no qual o consumidor

pleitear a gratuidade.

Art.  2º – O período de permanência do veículo no estacionamento do  shopping

center deverá ser gratuito, se não ultrapassar quinze minutos.
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Art. 3º – O beneficio previsto nesta lei só poderá ser concedido pelo consumidor

que permanecer por, no máximo, seis horas no interior de shopping centers.

§ 1º  –  O tempo de permanência do  consumidor  no  interior  do  shopping  center

deverá ser comprovado mediante emissão de um documento no momento da entrada

de seu veículo.

§  2º  –  Caso  o  consumidor  ultrapasse  o  tempo  previsto  para  a  concessão  da

gratuidade,  passa  a  prevalecer  a  tabela  de  preços  utilizada  geralmente  pelo

estacionamento.

Art.  4º  –  Ficam os  shopping  centers obrigados  a divulgar  o  conteúdo desta  lei

através da colocação de cartazes em suas dependências.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Thiago Cota

Justificação: Este projeto de lei visa fazer com que a população de Minas Gerais

seja beneficiada com a isenção da cobrança de taxa de estacionamento em shopping

centers.

Os  consumidores  que  frequentam  esses  estabelecimentos  já  gastam  valores

significativos com transporte, alimentação e compras, não recebem nenhum benefício

e ainda pagam o estacionamento, que atinge valores exorbitantes.

Sendo o projeto aprovado, certamente aumentará a arrecadação de ICMS, uma vez

que prevê que o beneficio da gratuidade só será concedido através da apresentação

de notas fiscais.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nossos  pares  à  aprovação  desta

iniciativa.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.404/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.631/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 621/2011)

Estabelece normas específicas para o licenciamento de estação radiobase – ERB

–, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e equipamentos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  A construção,  a  instalação,  a  localização  e  a  operação  de  estação

radiobase  –  ERB –  de  telecomunicações  na  faixa  de  100kHz (cem quilohertz)  a

300GHz  (trezentos  gigahertz)  com  estrutura  em  torre  e  similar  obedecerão  as

determinações contidas nesta norma e dependerão de prévio licenciamento ambiental

junto ao Copam, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Parágrafo  único  –  Ficam  excluídas  da  relação  citada  no  caput deste  artigo  as

antenas transmissoras associadas a:

I – antenas transmissoras de rádio e televisão;

II  –  radiocomunicadores  de  uso  exclusivo  das  polícias  militar  e  civil,  corpo  de

bombeiros, defesa civil, controle de tráfego, ambulâncias;

III – radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo;

IV – produtos comercializados como bens de consumo, tais como fornos de micro-

ondas e brinquedos de controle remoto.

Art. 2° – Para a instalação e a operação dos equipamentos de que trata esta lei

serão adotadas as recomendações técnicas publicadas pela Comissão Internacional

para Proteção contra Radiações não Ionizantes (International Commission on Non-

Ionizing  Radiation  Protection)  ou  outra  que  vier  a  substituí-la,  sem  prejuízo  do

disposto no art. 6°, parágrafo único, e no art. 11, §1°.

Parágrafo único – As medições e o laudo radiométrico tratados nesta lei deverão

atender às técnicas e aos requisitos mínimos relacionados no anexo desta lei.

Art. 3° – O Copam somente apreciará o expediente para o licenciamento ambiental

que já tenha tido a conformidade legal do empreendimento devidamente constatada e

atestada pela Secretaria de Estado de Cultura e pela Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1° – Cabe à Secretaria de Estado de Saúde a análise do Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais – PPRA –, elaborado pelas instaladoras.

§ 2° – Em caso de modificação e ampliação da instalação da estrutura de suporte, o

Copam deverá avaliar se o projeto atende às normas em vigor.

Art. 4° – O licenciamento ambiental a que se refere o caput deste artigo é integral,

sendo  sua  primeira  etapa  destinada,  respectivamente,  à  apreciação  dos

requerimentos da Licença Prévia – LP –,  da Licença de Implantação – LI – e da

Licença de Operação – LO.
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§ 1° – O licenciamento ambiental a que se refere o  caput deste artigo é integral,

sendo sua primeira etapa destinada à análise da LP, mediante a apresentação de

estudo de impacto ambiental – EIA – e respectivo relatório de impacto ambiental –

Rima.

§ 2° – No estudo de impacto ambiental será observado o aspecto locacional da

ERB em vista da proximidade de residência, prédio residencial e edificação de uso

intensivo:  conjuntos  residenciais,  escola,  creche,  berçário,  hospital,  maternidade e

similares, na área de estudo.

§  3°  –  Sempre que  tecnicamente  viável,  deverão  ser  utilizados  postes  cônicos

metálicos, visando a minimizar os impactos visuais causados pela estrutura da ERB,

evitando-se, assim, a utilização de estrutura treliçadas.

§ 4° – No Rima deverá ser apresentado mapeamento em forma de cadastro em

meio  físico  e  magnético  das  ERBs  e  das  antenas  já  existentes,  bem  como  as

interferências  urbanísticas  significativas  na  área  de  estudo  em  vista  dos  efeitos

ambientais dos campos eletromagnéticos e do impacto visual.

§ 5° – Somente será concedido licenciamento ambiental para a ERB que estiver a

uma distância mínima de 500m (quinhentos metros) de outra ERB, sem prejuízo de

nenhum artigo.

Art.  5°  –  Para  a  concessão  de  LP,  serão  observados  os  parâmetros  de

distanciamento mínimo da base da torre da antena, em relação à divisa dos imóveis

ocupados por:

I – hospital, maternidade, clínicas médicas e similares, berçário, escolas, creche e

igreja: 200m (duzentos metros);

II – residências, conjuntos residenciais e rodovias: 30m (trinta metros) ou uma vez e

meia a altura da antena para o caso de antenas com altura igual ou superior a 20m

(vinte metros).

Parágrafo  único  –  Toda  instalação  de  antenas  transmissoras  de  radiação

eletromagnética  deverá  ser  feita  de  modo  que  a  densidade  de  potência  total,

considerada a soma da radiação preexistente com a radiação adicional emitida pela

nova antena, medida por equipamento que faça a integração de todas as frequências

na faixa prevista por  esta lei,  não ultrapasse a 100 �W/cm² (cem microwatts  por

centímetro quadrado) em qualquer local do território estadual.



260
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Art.  6°  –  Para  análise  da  LI,  o  empreendedor  deverá  apresentar  o  relatório  de

controle ambiental – RCA – e o plano de controle ambiental – PCA –, conforme roteiro

a  ser  fornecido  pelo  Copam,  acompanhado  de  laudo  radiométrico  da  situação

preexistente.

Parágrafo único – Não será emitida LI para antenas transmissoras em locais onde o

nível de radiação existente produza densidade de potência total acima do limite de

tolerância estabelecido no art. 5°, parágrafo único.

Art. 7° – Para análise da LO, o empreendedor deverá apresentar laudo radiométrico

da situação a ser licenciada num raio de 200m (duzentos metros).

Parágrafo único – As medições requeridas para o laudo citado no caput deste artigo

deverão  ser  formalmente  comunicadas  ao  Copam  com  antecedência  mínima  de

quinze dias para que este possa proceder a seu acompanhamento e realizar vistoria

a  fim  de  verificar  se  a  implantação  do  projeto  se  deu  em  conformidade  com  o

aprovado quando da concessão da LI.

Art.  8°  –  Não  será  autorizada  a  instalação  de  ERB,  antenas  transmissoras,

microcélulas para reprodução de sinal e equipamentos afins em:

I – zona de preservação ambiental;

II – canteiro central de rodovias estaduais;

III – rodovias estaduais;

IV – parques;

V – escolas;

VI – centros culturais;

VII – museus;

VIII – teatros;

IX – entorno de equipamentos de interesse paisagístico.

Art. 9º – Nos locais onde as densidades de potência totais ultrapassem os limites

estipulados  nesta  lei,  deverão  ser  desativadas  as  antenas  transmissoras

responsáveis  pelo  excesso  de  radiação  até  a  completa  regularização  do

empreendimento, que dependerá da adequação da fonte de emissão.

Parágrafo  único  –  Serão  realizadas  medições  radiométricas  com  a  interrupção

alternada  das  emissões  dos  envolvidos  para  diagnóstico  e  apuração  de

responsabilidades.
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Art. 10 – O laudo radiométrico requerido nas etapas do licenciamento ambiental,

submetido à apreciação do Copam, deverá ser elaborado por físico ou engenheiro da

área  de  radiação  eletromagnética,  com  apresentação  da  anotação  de

responsabilidade técnica – ART – junto ao conselho de classe específica.

Art.  11  –  Todas  as  instalações  de  antenas  transmissoras  de  radiação

eletromagnética  deverão  ser  realizadas  de  modo  que  a  densidade  de  potência

irradiada  total,  obtida  em  qualquer  período,  não ultrapasse o  limite  de  exposição

desta normatização.

Parágrafo único – A avaliação das radiações deverá conter medições de nível de

densidade de potências, em qualquer período, em situação de pleno funcionamento,

ou seja, quando estiver com sua capacidade máxima de operação.

Art.  12  –  No  caso  de  ERB,  na  impossibilidade  de  garantir  que  todos  os

equipamentos estejam simultaneamente acionados, as medições serão realizadas em

diferentes  dias  e  horários,  de  forma a  garantir  que  os  horários  de  maior  tráfego

telefônico sejam considerados.

Art. 13 – Após o licenciamento, a instaladora deverá fazer um monitoramento das

radiações num raio de 200m (duzentos metros),  apresentando semestralmente no

Copam  laudo  radiométrico  conforme  diretrizes  estabelecidas  nesta  lei  e  em  seu

anexo.

Art.  14  –  As  medições  deverão  ser  realizadas  com  equipamentos  calibrados  e

aferidos  em  laboratórios  credenciados  pelo  Inmetro,  devidamente  comprovados,

dentro das especificações do fabricante, e que meçam a densidade de potência por

integração das faixas de frequência na faixa de interesse.

§ 1° – As medições deverão ser feitas levando-se em conta a média espacial, com

medidor  de  intensidade  de  campo  dotado  de  antena  isotrópica  (unidirecional),

conforme recomendações normativas.

§ 2° – As medidas do campo elétrico e do campo magnético serão realizadas nos

limites da propriedade da instalação e nas edificações vizinhas num raio de 200m

(duzentos  metros)  com  o  correspondente  cálculo  da  densidade  de  potência

equivalente na faixa de frequência abaixo de 50MHz (cinquenta megahertz).

§  3°  –  As  medidas  de  densidade  de  potência  serão  realizadas  nos  limites  da
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propriedade da instalação e nas edificações vizinhas num raio de 200m (duzentos

metros) por equipamentos que meçam a densidade de potência por integração do

espectro eletromagnético entre 50MHz (cinquenta megahertz).

Art. 15 – A edificação que abriga uma ERB deverá seguir normas de segurança,

mantendo as áreas das torres propriamente isoladas, com grades de segurança e

avisos.

Art.  16 – Os locais expostos à radiação deverão ser sinalizados com placas de

advertência,  utilizando a simbologia padronizada em norma específica,  bem como

identificação  da  concessionária  responsável,  nome  e  telefone  do  profissional

habilitado responsável,  mediante instalação de placa de metal  com dimensões de

100cm (cem centímetros) x 100cm (cem centímetros).

Art. 17 – Nos casos de antenas em funcionamento irregular, terão prazo concedido

de noventa dias contados a partir da publicação desta lei para regularização, e o não

cumprimento implicará o indeferimento ou a cassação da LO.

Parágrafo único – Os responsáveis pelos empreendimentos implantados citados no

caput deste artigo deverão apresentar um cronograma com identificação das ERBs

existentes com suas respectivas datas para o cumprimento das exigências  legais,

num prazo não superior a noventa dias.

Art. 18 – Cabe aos fabricantes dos aparelhos celulares a troca de todo o invólucro e

das  antenas  dos  aparelhos  que  estão  no  mercado,  sem  nenhum  ônus  para  o

consumidor,  num prazo não superior  a seis meses a partir  da data da publicação

desta lei.

Parágrafo único – Todo fabricante deve informar a quantidade de radiofrequência

emitida pelo aparelho em um selo colado no telefone.

Art.  19 – O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará a concessionária de

serviço de telefonia celular às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), duplicada no caso de reincidência;

III – embargo;

IV – interdição.

Art. 20 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva

Anexo

Relatório Radiométrico

Dados que o laudo radiométrico deve conter:

1 – Dados construtivos e especificações da instalação e data de início de operação.

2  –  Mapa  contendo  a  localização  e  a  identificação  das  antenas  –  inclusive  os

respectivos diagramas de irradiação nos planos horizontal e vertical –, edificações,

imóveis vizinhos e vias públicas existentes.

3 – Descrição dos procedimentos empregados nas medições, com detalhamento

dos  pontos  medidos  e  o  mapeamento  das  intensidades  máximas  atingidas  em

situação de simulação de emissão em potência nominal de funcionamento, segundo o

projeto  técnico  do  equipamento  e  com  todas  as  faixas  de  frequência  ocupadas,

contendo o número máximo de canais e a potência máxima irradiada das antenas

quando o número máximo de canais estiver em operação.

4 – Descrição técnica detalhada das antenas, com todas as especificações e os

parâmetros  de  operação,  dos  meios  de  sustentação,  do  aterramento  e  de  outros

dados pertinentes à engenharia construtiva, inclusive potência total de operação e

tecnologia de funcionamento.

5 – Resultado das medidas de densidade de potência, em W/cm², em cada ponto

de medição devida à radiação eletromagnética de fundo, excluída a contribuição da

radiação eletromagnética proveniente da nova instalação.

6 – Resultado das medidas de densidade de potência total, em �W/cm², em cada

ponto  de  medição,  contabilizando  a  contribuição  da  radiação  eletromagnética

proveniente da instalação em estudo, destacando as piores situações encontradas

em pontos sujeitos à exposição humana, com exceção das pessoas que trabalham na

manutenção das antenas.

7  –  Cópia  de  documentos  comprobatórios  da  calibração  do  equipamento  de

medição empregado.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.474/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.



264
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROJETO DE LEI Nº 2.632/2015

Altera a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a Política

Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º – Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa com deficiência o indivíduo

que  tem  impedimentos  de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,  intelectual  ou

sensorial,  os  quais,  em  interação  com  diversas  barreiras,  podem  obstruir  sua

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais

pessoas.”.

Art. 2º – Fica substituída em todo o texto da Lei nº 13.799, de 2000, a expressão

“pessoa portadora de deficiência”  por  “pessoa com deficiência”,  procedendo-se às

adequações gramaticais necessárias.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Fábio Cherem

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

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:
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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.

Ambos 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”.

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:
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“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 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,

de 2000, à Convenção da ONU de 2006 e ao Decreto Legislativo Federal n° 186, de

2008.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.473/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.633/2015

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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso V do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a

ter a seguinte redação:

“Art. 3º – (…)

V – veículo de motorista profissional autônomo que o utilize para transporte público

de passageiros na categoria “aluguel” – táxi –, inclusive motocicleta licenciada para o

serviço de mototáxi, e demais motocicletas e motonetas utilizadas pelos profissionais

previstos na Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, adquirido com ou sem

reserva de domínio;”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação:  A  redação  original  da  lei  concede  isenção  do  Imposto  sobre  a

Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA –  apenas  ao  motorista  profissional

autônomo que o utilize para transporte público de passageiros na categoria “aluguel”

– táxi –, inclusive motocicleta licenciada para o serviço de mototáxi. O projeto propõe

ampliar  esse benefício a todos os profissionais,  previsto na legislação federal  que

trata  o  tema  dos  profissionais  que  utilizam  motocicleta  ou  motonetas,  que,  para

exercerem suas atividades, devem receber esse benefício, uma vez que as outras

categorias  profissionais  que  utilizam  veículo  automotor  já  são  beneficiados  pela

legislação.

Nada mais justo que se homenagear tal classe com este projeto de lei. Assim, conto

com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.503/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.634/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.050/2011)

Dispõe sobre o peso das embalagens do saco de cimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  as  empresas  produtoras  de  cimento  com  atuação  no  Estado

obrigadas  a  oferecer  embalagens  de  10kg  (dez  quilogramas),  15kg  (quinze

quilogramas) e, no máximo, 25kg (vinte e cinco quilogramas).

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação: O objetivo deste projeto é preservar  a saúde dos trabalhadores da

construção civil,  de grande e pequeno porte, que carregam sacas de cimento cujo

peso, de 50kg, causa danos à coluna vertebral.  A sobrecarga de peso, em pouco

tempo,  gera  também  problemas  ortopédicos  e  musculares,  que  diminuem  a

produtividade, tornando o trabalhador um usuário assíduo dos serviços de saúde.

Como  todos  sabemos,  o  cimento  é  perecível  e  de  difícil  armazenamento,  e  a

embalagem de 50kg, existente hoje no mercado, além de dificultar o transporte, gera

desperdícios  para  pequenos  reparadores.  O que  um  pequeno construtor,  que  vai

realizar alguns reparos em sua casa, faz com o restante de uma embalagem de 50kg

de  cimento?  Perde  o  material.  O  objetivo  do  nosso  projeto  é  humanitário  e

econômico.

Segundo pesquisas, nos Estados Unidos existem sacos de cimento de 5kg, 10kg,

15kg e, no máximo, 20kg. Aqui no Brasil, além de o preço do saco do produto ser

exagerado, as pessoas são obrigadas a comprar um saco inteiro de cimento quando

precisam apenas de uns 10kg para fazer alguns reparos em casa.

– 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 2.635/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.273/2013)

Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa para emissão de segunda via do

Certificado de Registro de Veículo – CRV –, quando expedido por órgão público do

Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o contribuinte do Estado isento do pagamento da taxa para emissão

de segunda via do Certificado de Registro de Veículo – CRV –, sem prejuízo dos

demais documentos emitidos por órgãos públicos estaduais, quando forem objeto de

roubo ou furto.

Art. 2º – O direito à isenção a que se refere o art.  1º será exercido mediante a

apresentação do registro de ocorrência policial ao órgão responsável.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição tem por objetivo conceder gratuidade às pessoas que

tiveram seus documentos furtados ou roubados, seja por se tratar de fato decorrente

de força maior, seja em razão da irrazoabilidade da despesa.

É cediço que, para a emissão de novos documentos, além dos trâmites legais e

administrativos  que devem  ser  observados,  incide  sob tais  atos  administrativos  a

cobrança de taxas onerosas.

É  importante  considerar  que  a  situação  de  que  trata  este  projeto  decorre  da

ineficiência do Estado em assegurar o direito à segurança pública, em cumprir seu

dever de proteção dos cidadãos.

Tudo isso sem mencionar que a emissão de novos documentos é indispensável ao

cidadão, na medida em que são necessários para que pratique os atos da vida civil,

entre  os  quais  o  próprio  ato  de  se identificar,  de candidatar-se a empregos e  de

figurar em simples relações de compra e venda.

Nessa esteira, tendo em vista a relevância deste projeto, contamos com o apoio dos

nobres pares para a sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.501/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.636/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 756/2011)

Concede  preferência  às  pessoas  acometidas  pela  doença  de  Parkinson  na

aquisição de unidades populares edificadas pelo Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedida preferência na aquisição de imóveis residenciais populares

edificados pelo Estado às pessoas acometidas pela doença de Parkinson.

Art. 2º – Às pessoas acometidas pela doença de Parkinson serão assegurados 5%

(cinco por cento) dos imóveis populares disponíveis para aquisição.

Art.  3º – No cadastramento dos imóveis a serem adquiridos pela população,  as

pessoas acometidas pela doença de Parkinson deverão comprovar sua condição por

meio de laudo médico oficial.

Art. 4º – Para exercer seu direito de preferência, a pessoa acometida pela doença

de Parkinson deverá apresentar requerimento ao órgão público competente, por meio

do qual manifestará, de forma inequívoca, sua vontade.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: A doença de Parkinson é uma enfermidade descrita pela primeira vez

em  1817,  pelo  médico  inglês  James  Parkinson.  Caracteriza-se  por  disfunção  ou

degeneração dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central, o

que  afeta  os  movimentos  da  pessoa,  bem  como  causa  tremores,  lentidão  de

movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita.

A citada doença é dita idiopática, ou seja, sem causa definida. Acomete qualquer

pessoa,  independentemente  de  sexo,  raça,  cor  ou  classe  social;  contudo,  os

primeiros sintomas geralmente ocorrem em pessoas com mais de 50 anos de idade.

Estudos recentes apontam que cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos tem a

doença de Parkinson. É uma das doenças neurológicas mais frequentes, visto que

sua prevalência se situa entre 80 e 160 casos por 100 mil habitantes.

Após o surgimento dos sintomas, o curso da enfermidade é progressivo ao longo de

10 a 25 anos, e o agravamento contínuo dos sintomas promove rigorosas alterações

na vida do doente e, frequentemente, causa uma profunda depressão.

A  lentidão  de  movimentos  é,  talvez,  o  maior  problema  enfrentado  pelo

parkinsoniano,  uma vez  que passa a  despender  mais  tempo  para  praticar  ações

anteriormente realizadas com desenvoltura; assim, atividades simples como banhar-
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se,  vestir-se,  cozinhar,  preencher  cheques  tornam-se  cada  vez  mais  penosas  e

demoradas. A rigidez muscular também caracteriza a doença.

De evolução lenta e quase sempre progressiva, a doença de Parkinson apresenta

sintomas clínicos que incluem tremor,  rigidez,  acinesia,  lentidão de movimentos e

alteração da postura. Sintomas não motores podem aparecer também, entre os quais

a  sudorese  excessiva  ou  outros  distúrbios  do  sistema  nervoso  involuntário  e

problemas  psíquicos  como a  depressão e  a  demência.  Além  desses sintomas,  o

paciente  apresenta  dificuldade  de  deglutição  e  das  motricidades  gástrica  e

esofagiana,  constipação intestinal,  problemas vasomotores e da regulação arterial,

edemas, dificuldade de regulação da temperatura corporal, perturbações do sono e

perda de peso. A síndrome de Parkinson não é fatal,  mas fragiliza e predispõe o

doente a outras patologias, como a pneumonia e outras infecções.

Considerando as graves consequências e alterações acarretadas à vida do afetado

pela doença em tela,  especialmente no que se refere à diminuição de seu poder

aquisitivo, bem como à elevação dos gastos com remédios e tratamentos médicos,

necessária  se  faz  uma  norma  jurídica  que  venha  a  cooperar  com  as  pessoas

acometidas pela doença na aquisição de imóveis residenciais.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para levar a efeito esta

causa justa.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.099/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.637/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de telefonia responsáveis

pela instalação e manutenção de telefones públicos instalarem o sistema de internet

sem fio no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam as  concessionárias  de  telefonia  responsáveis  pela  instalação e

manutenção de telefones públicos obrigadas a instalar  sistema de internet sem fio

nos telefones públicos que contem com a tecnologia de internet no Estado.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Os telefones públicos já foram considerados equipamentos de primeira

necessidade.  Tanto  que  a  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  –  Anatel  –

estabelece regras para a instalação dos chamados “orelhões”.  Porém, na era dos

telefones  celulares  e  da  internet,  os  aparelhos  estão  se  tornando  cada  dia  mais

obsoletos. Alguns fatores são apontados como causa para o desprezo aos telefones

públicos.  A primeira  delas  é  a  popularização do telefone  celular.  O  Brasil  possui

atualmente mais de 280,5 milhões de telefones celulares, o que representa mais de

uma  linha  habilitada  por  habitante.  Outro  fator  apontado  pelas  companhias  é  a

disponibilidade de planos que baratearam o custo da ligação. A proposta visa dar

algum tipo de utilidade para os orelhões, visto que o crescente uso dos celulares vem

aumentando a cada dia, e disponibilizar o serviço de internet sem fio nos orelhões

configuraria um uso adequado destes.

– 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 2.638/2015

Declara de utilidade pública a Federação das Entidades Comunitárias e Populares

do Município de Contagem – Fecon –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Federação  das  Entidades

Comunitárias  e  Populares  do  Município  de  Contagem  –  Fecon  –,  com  sede  no

Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: A Federação das Entidades Comunitárias e Populares do Município de

Contagem – Fecon – está em pleno e regular funcionamento desde 7/6/2014 e realiza

suas atividades de acordo com o previsto em seu estatuto social.

É  importante  destacar  que  a  Fecon  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos  e

econômicos, de caráter comunitário, popular, educativo, cultural, esportivo e de lazer,

cujo objetivo é a promoção dos direitos fundamentais.
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Obedecendo aos critérios da  Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública, o estatuto social da entidade, em seu art. 2º,

§ 1º,  deixa claro que não serão distribuídos lucros ou dividendos, nem concedida

remuneração  ou  qualquer  parcela  do  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  a

conselheiros, associados ou instituidores, sob nenhuma forma.

Ademais, o estatuto da entidade, em seu art. 32, parágrafo único, evidencia que, no

caso  de  sua  dissolução,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  instituição

congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Nesses termos, observados os requisitos legais e verificada a importância da Fecon

para a sociedade mineira, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.639/2015

Declara de utilidade pública  a  Casa Lar  Balbina  Maria  de  Jesus,  com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Casa Lar Balbina Maria de Jesus,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação:  A  Casa  Lar  Balbina  Maria  de  Jesus  está  em  pleno  e  regular

funcionamento desde 5/8/2007 e realiza suas atividades de acordo com o previsto em

seu estatuto social.

É importante destacar que a Casa Lar Balbina Maria de Jesus é uma entidade civil

sem  fins  lucrativos  e  econômicos,  de  proteção  dos  direitos  fundamentais  dos

indivíduos.  Tem  como finalidade  conjugar  esforços  para  prestação  de  assistência

social, cultural e recreativa a homens e mulheres idosos.
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Obedecendo aos critérios da  Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública, o estatuto social da entidade, em seus arts.

27 e 28, deixa claro que não serão distribuídos lucros ou dividendos, nem concedida

remuneração  ou  qualquer  parcela  do  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  a

conselheiros, associados ou instituidores, sob nenhuma forma.

Ademais, o estatuto da entidade, em seu art. 36, evidencia que, no caso de sua

dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, com

personalidade jurídica,  que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Nesses termos, observados os requisitos legais e verificada a importância da Casa

Lar Balbina Maria de Jesus para a sociedade mineira, conto com o apoio dos nobres

pares para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.640/2015

Dispõe  sobre  a  proibição  da  comercialização  de  alimentos  acondicionados

diretamente em embalagem de isopor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a comercialização de alimentos acondicionados diretamente

em embalagem de isopor.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades:

I – advertência;

II  –  multa  de 1000 Ufemgs (mil  Unidades  Fiscais  do  Estado de Minas Gerais),

aplicada em dobro em caso de reincidência, e apreensão da mercadoria;

III – cassação da licença de funcionamento, no caso de persistência na infração

após a terceira reincidência.

Art.  3º  –  Fica  estabelecido  o  prazo  de  cento  e  vinte  dias  para  as  empresas

alcançadas  pelo  disposto  nesta  lei  tomarem  as  providências  necessárias  ao  seu

cumprimento.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação: O poliestireno é um polímero de origem fóssil  e sua produção gera

emissões de gases de efeito estufa, notadamente o dióxido de carbono. Assim como

sua produção, seu processo de reciclagem gera impactos ambientais, além de ser

economicamente inviável, tendo em vista as características ímpares do produto, que

necessita de equipamentos específicos, não utilizados pelas empresas de reciclagem

de  resina  sintética.  Se  descartados  inconscientemente,  podem  perdurar  no  meio

ambiente por mais de um século, causando mais danos.

Por circular de forma generalizada, em decorrência de seu uso como embalagem,

em especial de produtos alimentícios, o isopor atualmente gera problemas de ordem

ambiental e,  como mais recentemente foi  descoberto, pode gerar  danos diretos à

saúde pública. Há evidências de que pode liberar o monômero estireno não reagido

quando em contato com líquidos, principalmente os servidos em temperatura mais

elevada, como cafés e chás. Tóxico, o monômero é uma substância cancerígena.

Para  o  Estado,  sua  produção  representa  risco  à  saúde  pública,  direta  e

indiretamente,  já  que  sua  produção  intensifica  o  aparecimento  de  doenças

cardiorrespiratórias e cancerígenas.

Pelo exposto e visando proteger o bem-estar da população, bem como eliminar os

danos ambientais causados pelo referido material, contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta propositura.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.641/2015

Altera a Lei nº 21.714, de 8 de julho de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Santana do Deserto o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 21.714, de 8 de julho de 2015, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santana do

Deserto o imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados) situado nesse

município e registrado no Livro nº 2, matrícula nº 977, do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Matias Barbosa, em 15 de dezembro de 1980.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo alterar a Lei nº 21.714, de 8 de

julho de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do

Deserto o imóvel que especifica.

Ocorre que a lei supracitada, quando foi sancionada, continha erro tipográfico na

matrícula e na metragem do terreno que se pretende doar ao município, conforme se

pode depreender da documentação acostada ao projeto, fazendo-se necessária essa

correção para a realização da destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1º

da referida lei.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.642/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços de telefonia fixa

e móvel, que operam ou venham a operar no Estado, informarem ao consumidor qual

é a operadora de telefonia responsável pelo número discado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  as  concessionárias  de  serviços  de  telefonia  fixa  e  móvel,  que

operam ou venham a operar no Estado, obrigadas a informar ao consumidor qual é a

operadora de telefonia responsável pelo número discado.

Parágrafo único – A comunicação a que refere o caput deste artigo deverá ser feita

por  meio  de  sinal  sonoro,  no  início  de  toda  comunicação  telefônica,

imprescindivelmente  antes  de  iniciada  a  contagem de toques  necessários  para  o

atendimento da chamada.
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Art. 2º – As concessionárias de serviços de telefonia fixa e móvel terão o prazo de

noventa dias contados a partir da data de publicação desta lei para se adequar às

suas disposições.

Art.  3º  –  As  concessionárias  só  poderão  ofertar  ou  comercializar  planos  com

ligações  ilimitadas  para  fixo  se  os  seus planos  se  referirem  a  todos  os  tipos  de

telefones fixos, sem distinção.

Parágrafo único – Caso a ligação de telefone fixo para telefone fixo seja ilimitada e

gratuita para telefones fixos de determinada operadora, essa informação deve ser

transmitida de forma clara na oferta, e a operadora deve disponibilizar mecanismo

para identificação das ligações que se enquadram na oferta.

Art. 4º – Em caso de descumprimento desta lei, serão aplicadas aos infratores as

penalidades previstas na legislação específica.

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

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: Atualmente, em razão da quantidade de empresas concessionárias e

dos serviços de portabilidade, o consumidor por diversas vezes é lesado devido à

falta de informação a respeito de qual operadora é a responsável pelo número.

Muitas  vezes  os  consumidores  contratam  planos  com  as  concessionárias  de

serviços  de  telefonia  fixa  e  móvel  que  preveem  a  disponibilização  de  ligações

gratuitas  ou  até  mesmo determinada quantidade de minutos na  franquia  a serem

utilizados para chamadas a números da mesma operadora.

O problema se agrava principalmente no caso das ligações para telefones fixos, nas

quais as operadoras constantemente oferecem chamadas gratuitas e ilimitadas de

fixo para fixo, deixando opaca para o consumidor a informação de que essas ligações

seriam restritas a telefones fixos da mesma operadora.

A falta de informação resulta por diversas em danos ao consumidor, que realiza as

ligações sem saber se estas serão tarifadas ou não, uma vez que não dispõe de

meios rápidos para descobrir se o número para o qual deseja ligar está vinculado à

mesma operadora, se a ligação se enquadra na gratuidade oferecida.

Nos termos da proposição, a identificação da operadora do número discado será
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feita por um sinal sonoro emitido pela operadora antes da conexão, ou seja, antes da

contagem de toques necessários para o atendimento da chamada, de forma que o

consumidor não seja cobrado por ela.

No projeto  há  ainda a  exigência  de  que a  operadora  só  pode comercializar  os

planos com a expressão “ligações ilimitadas grátis de fixo para fixo” se as ligações

forem gratuitas para todos os tipos de telefone fixo. A proposição limita ainda a venda

de planos com ligações gratuitas  para fixos  se as  empresas não disponibilizarem

meios de garantir  ao  consumidor  a identificação adequada das situações em que

realizaria chamadas gratuitas.

Muito  embora  a  Anatel  tenha  competência  para  emitir  regulamentos  sobre

comunicação  telefônica  e  seja  um  órgão  federal,  o  objeto  desta  proposição  tem

natureza eminentemente consumerista. O objetivo deste projeto é proteger o direito

do consumidor, que não pode ficar desamparado diante de tais práticas, sendo que

tal competência se confere ao legislador estadual.

Visando a  garantia  do  direito  à informação e  para  evitar  danos  ao consumidor,

pugnamos pela transformação deste projeto de lei  em norma jurídica, valendo-nos

para tanto do apoio dos demais parlamentares.

– 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 2.643/2015

Dispõe sobre a implantação de sistema de presença digital para aferir a presença

de alunos nas escolas da rede estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O controle de entrada e saída dos estudantes de ensino fundamental e

médio  nas  escolas  da  rede  estadual  de  ensino  passa  a  ser  feito  por  meio  de

aparelhos  biométricos,  que  serão  instalados  nas  portarias  ou  na  entrada  dessas

escolas.

Art. 2º – Para fins do disposto nesta lei,  o sistema de presença digital a que se

refere  o  art.  1º  consiste  de  aparelho  biométrico  eletrônico  que  faz  a  leitura  da

impressão digital do aluno e transfere dados e horários para o sistema de frequência

da escola.
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Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Tony Carlos

Justificação: Em tempos em que a tecnologia é usada em benefício da população,

este projeto de lei visa substituir as tradicionais chamadas orais feitas em salas de

aula pela chamada digital, que trará inúmeros benefícios às instituições de ensino,

aos alunos e suas famílias.

Seu objetivo é garantir maior controle da frequência e permanência dos estudantes

nas escolas estaduais, por meio de um sistema prático que requer menos tempo para

seu manuseio, otimizando o tempo dos professores e monitores em salas de aula

relativamente às matérias ministradas.

Há também o objetivo de fornecer informações sobre faltas ou atrasos, por meio de

e-mail, SMS e outros instrumentos de comunicação eletrônica, aos pais cadastrados

no sistema, que poderão certificar-se de que os filhos estão de fato em sala de aula,

tendo assim maior segurança por estar a par de sua rotina escolar.

Busca-se também a diminuição da evasão escolar, visto que haverá maior controle

pela  instituição  e  pelos  pais,  o  que  fará  com  que  os  estudantes  tenham  maior

responsabilidade com as obrigações escolares.

Também haverá mais facilidade na administração dos recursos do Programa Bolsa

Família, benefício do governo concedido às famílias carentes, que usa como base a

frequência  do  aluno  cadastrado.  Além  disso,  serão  evitadas  fraudes  e  erros  no

repasse das verbas, o que acontece com frequência no caso das presenças aferidas

manualmente.

Será  evitado  também  o  desperdício  de  merenda  escolar,  uma  vez  que  será

preparada  somente  a  quantidade de comida  necessária  para  atender  aos  alunos

presentes.

– 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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.601/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  construção  de  uma sala

multimídia na Escola Estadual Oscar Artur Guimarães, em Baldim. (– À Comissão de

Educação.)
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Nº 1.602/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  construção  de  uma sala

multimídia na Escola Estadual Professora Maria da Conceição da Silva, em Araçaí. (–

À Comissão de Educação.)

Nº 1.603/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à readequação do espaço

físico da Escola Estadual Professora Maria da Conceição da Silva, em Araçaí. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 1.604/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à aquisição de uma caixa

de  som  amplificadora  e  notebooks para  a  Escola  Estadual  Professora  Maria  da

Conceição da Silva, em Araçaí.(– À Comissão de Educação.)

Nº 1.605/2015, 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 Professora Maria da Conceição da Silva, em Araçaí. (–

À Comissão de Educação.)

Nº 1.606/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para o asfaltamento do trecho que

liga  Urucuia  a  Pintópolis,  compreendendo  as  rodovias  MG-202  e  MG-402,  cuja

distância aproximada é de 75km. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.607/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Transportes  pedido de providências  para o asfaltamento  da  rodovia

MG-010  no  trecho  que  liga  Serra  Azul  de  Minas  a  Rio  Vermelho,  com  distância

aproximada de 23km. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.608/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a pavimentação asfáltica da

estrada que liga  Rio Vermelho a Coluna e à Rodovia  MG-117,  correspondendo a

aproximadamente 26km. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.609/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para o asfaltamento da estrada que

liga  Materlândia  a  Serra  Azul  de  Minas,  trecho de  aproximadamente  24km.  (–  À

Comissão de Transporte.)
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Nº 1.610/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para o asfaltamento da estrada que

liga Materlândia a Paulistas, trecho de aproximadamente 30km. (– À Comissão de

Transporte.)

Nº 1.611/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para o asfaltamento do trecho da

transposição  da  Rodovia  MG-752,  no  Distrito  de  Euxenita,  em  Sabinópolis.  (–  À

Comissão de Transporte.)

Nº 1.612/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a pavimentação asfáltica da

rodovia  MG-229,  no  trecho  que  liga  Dom  Joaquim  a  Senhora  do  Porto,

correspondendo a aproximadamente 26km. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.613/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Urucânia pelo aniversário desse município. (–

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.614/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais pelos 45 anos da

sua fundação. (– À Comissão de Saúde.)

Nº  1.615/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de apoio aos moradores da Ocupação Vitória,  em Campo

Florido, em razão do iminente cumprimento de decisão judicial de desocupação da

área e da inexistência de condições de preservação de direitos sociais básicos para

as 950 famílias envolvidas. (– À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  1.616/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao promotor da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pouso Alegre

pedido  de  informações  sobre  o  andamento  dos  procedimentos  para  a  eleição

unificada para escolha dos conselheiros tutelares na Comarca de Pouso Alegre. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº  1.617/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que seja

criado  um  grupo  de  trabalho  que  estude  medidas  de  estímulo  à  suinocultura
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relativamente  ao  estabelecimento  de  condicionantes  ambientais  mais  condizentes

com  a  realidade  dos  produtores  rurais  no  processo  de  licenciamento  ambiental,

inclusive com relação ao decurso de prazo.

Nº  1.618/2015,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Casa  Civil  pedido  de  providências  para  que  as  respostas  dos

requerimentos aprovados pela Comissão de Justiça, no tocante aos projetos de lei

para  doação  de  imóveis  aos  municípios,  sejam  encaminhadas  com  urgência  à

comissão.

Nº 1.619/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Transportes pedido de informações sobre o andamento das obras da

MG-442, no trecho compreendido entre os Municípios de Moeda e Belo Vale. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº  1.620/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

presidente do Iepha pedido de informações sobre as ações desse órgão em relação à

Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, localizada em Jequitibá, que se encontra em

risco de desabamento. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.621/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Sesc e ao Senai pedido de providências para a instalação e oferta

de cursos técnicos em Cambuí e região. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.622/2015, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o deputado Lafayette de Andrada, extensivo aos membros do

projeto desta Casa denominado Programa Editorial  de Obras de Valor Histórico e

Cultural de Interesse de Minas Gerais e do Brasil, que, em 7/7/2015, lançou a edição

revisada  do  livro  História  da  Revolução  Liberal  de  1842,  de  autoria  do  Cônego

Antônio Marinho.

Nº 1.623/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

35º  Batalhão  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a  melhoria  do

policiamento  na  estação  provisória  do  Move  metropolitano  de  Santa  Luzia.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.624/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar pedido de providências para
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que não seja exigida ou colocada como condicionante a presença de um responsável

para  que  ocorra  o  resgate  de  animais  em  situação  de  risco,  tendo  em  vista  a

inexistência de norma que impeça o resgate e a urgência da situação do animal em

risco. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.625/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  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

1.069/2014,  do  Conselho  Federal  de  Medicina  Veterinária,  e  demais  normas

sanitárias  e de proteção dos animais e encaminhe os resultados alcançados pela

fiscalização  à  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais  da  Assembleia

Legislativa do Estado. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.626/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  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 nesse município. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.627/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado à  Promotoria  de Defesa do Meio  Ambiente,  Patrimônio

Histórico  e  Cultural,  Habitação  e  Urbanismo  do  Ministério  Público  pedido  de

providências para que seja proibida a manutenção e comercialização de animais no

Mercado Central de Belo Horizonte. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.628/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao delegado de Polícia Civil de Novo Cruzeiro pedido de

informações  consubstanciadas  em  cópia  do  inquérito  policial  referente  ao  crime

ambiental  cometido  no  Município  de  Caraí  em  que  cães  foram  mortos  por

envenenamento. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.629/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Câmara  Municipal  de  Juiz  de  Fora  pedido  de

providências  para  que,  na  hipótese  de confirmação de  envolvimento  do  vereador

João  do  Joaninho  no  crime  de  caça  e  morte  de  animais  silvestres,  sejam  a  ele

aplicadas as punições cabíveis. (– À Comissão de Meio Ambiente.)
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Nº 1.630/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  realize  estudo  sobre  a

qualidade da água no Município de Sete Lagoas. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 1.631/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  que  seja  reavaliada  a

licença de operação da concessionária Nascentes das Gerais na Rodovia MG-050.

Nº 1.632/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  construção  de  uma

trincheira na Rodovia MG-050, nas proximidades do Restaurante Formiga Doceira, no

Município de Itaúna.

Nº 1.633/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  seja  analisada  a

viabilidade  de  duplicação  da  Rodovia  MG-050  no  trecho  compreendido  entre  os

Municípios de Juatuba e São Sebastião do Paraíso.

Nº 1.634/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  pedido  de  providências  para  a

elaboração  e  execução,  no  Município  de  Congonhas,  de  plano  de  ação  visando

solucionar de imediato as situações de perigo e risco iminente nas áreas urbanas

cortadas pela BR-040; a definição sobre a adoção ou não da solução denominada

Contorno de Congonhas, realizando-se audiência pública nessa cidade com esse fim;

a instalação de passarelas provisórias para atender moradores do Pires, Vila Cardoso

e Vila Marques; a manutenção dos radares e a instalação de mais 15 equipamentos;

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 1.635/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Santa Luzia pedido de providências para a remoção do ponto

de ônibus situado na Avenida Brasília, em frente ao Banco do Brasil; a reabertura do

canteiro central da Avenida Brasília, próximo à Rua Angélica Ximenez; a criação de

novas linhas de ônibus que atendam a região de São Benedito até o terminal  de

integração do Move Metropolitano; a sinalização das cabines instaladas na Avenida

Brasília;  o aumento do quadro de horários das linhas de ônibus alimentadoras da

estação provisória do Move para os bairros da cidade; a melhoria da iluminação e da
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segurança no entorno da estação provisória, bem como o recapeamento e a melhoria

da sinalização; e a realização de reuniões com a comunidade para debater o assunto

e o retorno dos agentes de bordo nas linhas alimentadoras.

Nº 1.636/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  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 1.637/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências, em relação ao Move Metropolitano

com destino a Santa Luzia, para a ativação de pontos de parada na Estação Paraná e

na Estação Santos Dumont;  a reativação do ponto de parada da Linha 412C em

frente à Praça da Estação; o aumento da frequência de viagens com partidas de 5 em

5 minutos; o aproveitamento dos espaços destinados às bicicletas com a instalação

de assentos para os usuários; a melhoria da integração entre os ônibus do Move e os

convencionais nas estações, com diminuição do tempo de espera entre as viagens; e

o aumento do horário de circulação do Move direto até as 23 horas.

Nº 1.638/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Transportes  pedido de  providências  para  que a  Linha 4380 volte a

operar após as 22h30min e durante a madrugada.

Nº 1.639/2015, da Comissão de Transporte, 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 MG-383.

Nº 1.640/2015, da Comissão de Transporte, 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 veículos de transporte público

municipal e garantida a função de cobrador.

Nº 1.641/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade na BR-458,

Km 138, próximo ao aeroporto, em Santana do Paraíso.

Nº 1.642/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
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DER-MG pedido  de  providências  para  a  fiscalização  e  o  combate  ao  transporte

clandestino na AMG-900, no trecho compreendido entre Imbé de Minas e Caratinga.

Nº 1.643/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja dada prioridade na

destinação de recursos do Estado para o asfaltamento da MG-442, no trecho entre

Moeda e Belo Vale.

Nº 1.644/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG  pedido  de  providências  para  o  aumento  da  fiscalização  do  transporte

metropolitano de passageiros em Santa Luzia.

Nº 1.645/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a expansão dos canais de

comunicação entre os usuários e os gestores do Sistema Move Metropolitano.

Nº 1.646/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes 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 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 essas questões.

Nº 1.647/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a instalação de redutores de

velocidade na MG-050, próximo ao Km 138, em Divinópolis.

Nº 1.648/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Dnit pedido de providências para a

instalação de quebra-molas na BR-040, próximo à Vila Cardoso e à comunidade de

Pires.

Nº 1.649/2015, da Comissão de Transporte, 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, em Barbacena, possam ter garantido o seu direito de ir e vir, a despeito da

instalação de praça de pedágio na BR-040.

Nº 1.650/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Transportes pedido de providências, acompanhado de abaixo-assinado

da população, para a inclusão de retorno no trecho urbano da MG-050, em frente ao

Hotel San Diego, próximo ao Km 358, em Passos.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.924/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Sindicato  de  Hotéis,  Restaurantes,  Bares  e  Similares  de  Belo

Horizonte  e  Região  Metropolitana  pedido  de  providências  para  que  se  posicione

sobre os preços de produtos comercializados no Aeroporto Internacional de Confins,

que chegam a ser até 360% superiores aos praticados em Belo Horizonte.

Nº  1.925/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Sindicato  de  Hotéis,  Restaurantes,  Bares  e  Similares  de  Belo

Horizonte e Região Metropolitana pedido de informações sobre o motivo de os preços

praticados pelos comerciantes do Aeroporto Internacional de Confins estarem acima

do mercado.

Nº  1.926/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  BH  Airport  pedido  de  informações  sobre  o  valor  cobrado  pelos

produtos  comercializados na área do Aeroporto  Internacional  de  Confins,  sobre  a

existência de uma parte  destinada a melhorias  do aeroporto e,  em caso positivo,

sobre qual sua porcentagem.

Nº  1.927/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à BH Airport pedido de informações sobre o parâmetro utilizado para a

escolha dos comerciantes que ocuparão os pontos comerciais situados no Aeroporto

Internacional de Confins.

Nº  1.928/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à BH Airport pedido de informações sobre os critérios utilizados para

fixar o preço cobrado pelo estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins.

Nº  1.929/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à BH Airport pedido de informações sobre qual o parâmetro utilizado

nos  novos  contratos  com  os  comerciantes  para  regular  os  preços  praticados  no

Aeroporto Internacional de Confins, enviando a esta Casa os referidos contratos e as

referências utilizadas.
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Nº 1.930/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

concessionária  Via  040  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  radar

eletrônico entre os Kms 460 e 465 da BR-040, entre Sete Lagoas e Paraopeba.

Nº 1.931/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Prefeitura  Municipal  de  Igaratinga  pedido  de  informações  sobre  o  suposto

lançamento  de  efluentes  de  esgotamento  sanitário  sem  tratamento,  de  origem

urbana, nas águas do Rio São João e sobre as medidas que estão sendo adotadas,

incluindo os prazos, para solucionar esse problema.

Nº 1.932/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.057/2014.

Nº 1.933/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Vivo pedido de providências para o fornecimento de telefonia móvel no Distrito de São

Bartolomeu, em Sem-Peixe, no âmbito do programa Minas Comunica II.

Nº 1.934/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária Via 040 pedido de providências para que a população do Distrito de

Correia  de  Almeida,  em Barbacena,  possa ter  garantido  seu direito  de  ir  e  vir,  a

despeito da instalação de praça de pedágio na Rodovia BR-040.

Nº 1.935/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para a instalação de

redutores de velocidade na Rodovia MG-050, próximo ao Km 138, na comunidade de

Inhame, em Divinópolis.

Nº  1.936/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Associação Mineira de Municípios pedido de providências para apoiar a aprovação de

emenda à Medida Provisória nº 677/2015 de forma a incluir o Estado em seus termos.

Nº 1.937/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita seja encaminhado ao

presidente desta Casa pedido de providências para solicitar dos deputados estaduais

apoio  à  aprovação  da  Medida  Provisória  nº  677/2015  com  emenda  que  garanta

competitividade às indústrias de ferroligas no Estado. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.938/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à concessionária Autopista Fernão Dias pedido de providências para a

implantação de mão dupla na via marginal da BR-381, no trecho de aproximadamente
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30m entre a via de acesso ao Povoado de Sapecado, em Itaguara, e a rotatória entre

os Km 574 e 575, para acesso à rodovia no sentido São Paulo.

Nº 1.939/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 442/2011.

Nº 1.940/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.057/2011.

Nº 1.941/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 990/2011.

Nº 1.942/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 744/2011.

Nº 1.943/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 76/2015.

Nº 1.944/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.042/2012.

Nº 1.945/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado à Tim

Telefonia, à Claro, à Vivo e à Oi Telefonia, pedido de providências para a instalação

de torres de transmissão para telefonia móvel nas comunidades de Palmito e Luis

Pereira, em Cordisburgo.

Nº 1.946/2015, do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja encaminhado à

Aneel pedido de informações que menciona quanto ao enquadramento de município

na Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, dessa agência.

Nº 1.947/2015, do deputado Duarte Bechir e outros, em que solicitam a convocação

de reunião especial  para homenagear o Instituto dos Advogados de Minas Gerais

pelo seu centenário.

Nº 1.948/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 75/2011.

Nº  1.949/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura de Santa Luzia pedido de informações sobre a situação dos veículos do

Samu, de propriedade do Estado, que estão em imóvel pertencente à prefeitura, e

sobre a destinação e o uso desses veículos.

Nº  1.950/2015,  do  deputado  Durval  Ângelo  e  outros,  em  que  solicitam  a
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convocação  de  reunião  especial  para  comemorar  os  50  anos  de  presença  da

Congregação dos Filhos de Maria Imaculada (religiosos pavonianos) na Arquidiocese

e Metrópole de Belo Horizonte.

Nº 1.951/2015, do deputado João Leite, em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 1.541/2015.

Proposições Não Recebidas

– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

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;

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.
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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 nela previstos.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2015.

Léo Portela

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.

Nesse 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.
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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 um 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.

Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Transporte, de Administração Pública e da Pessoa com Deficiência.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Professor Neivaldo.

O deputado Professor  Neivaldo*  –  Boa tarde  a  todos  e  a  todas.  Tentarei  falar,

apesar  da  tosse.  Desejo  aos  deputados  e  às  deputadas  um  bom  retorno  neste

segundo semestre. Espero que possamos continuar fazendo um bom trabalho.

Antes de adentrar o tema de minha fala de hoje, não poderia deixar de comentar

sobre a publicação no diário oficial do Estado da Resolução nº 4.806, da Secretaria

de Fazenda. Ontem esse tema foi pauta dos deputados de oposição de Uberlândia.

Em Minas Gerais, a resolução prorroga os efeitos do Regime Especial de Tributação
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para algumas empresas atacadistas  até 31 de agosto e abre espaço para que o

governador Fernando Pimentel dialogue com essa categoria de atacadistas.

Para contextualizar a todos os presentes, no dia 25 de julho passado, a Secretaria

de Estado de Fazenda publicou a Resolução nº 4.800, que avocava ao secretário de

Fazenda,  e  não  mais  ao  titular  da  Delegacia  Fiscal  do  requerente  ou  ao

superintendente  de  Tributação,  a  competência  pertinente  à  revogação  de  regime

especial  de  tributação,  nos  casos  em  que  o  regime  se  mostra  prejudicial  ou

inconveniente  aos  interesses  da  Fazenda  Pública  Estadual,  ou  quando  ocorre

descumprimento de obrigação tributária por parte do beneficiário. Então, essa foi a

Resolução nº 4.800.

Além  disso,  essa  resolução  revogou  os  regimes  especiais  de  atacadistas

localizados,  em  sua  grande  maioria,  em  cidades  como  Contagem,  Uberlândia,

Passos, Ponte Nova, Extrema, Teófilo  Otôni,  Ribeirão das Neves, Caratinga, Além

Paraíba, Nepomuceno, Governador Valadares, São Sebastião do Paraíso, Poços de

Caldas e Betim, entre outras. Em Uberlândia, em particular, concentram-se grandes

atacadistas: Martins, o maior da América Latina, Aliança, Arcom, União, enfim, são

muitos deles, até mesmo pela posição geográfica em que se encontra essa cidade.

A lógica do governo estadual  nesse caso é clara: intensificar  o recolhimento do

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – sobre os produtos que

forem adquiridos em outros estados e entrarem em Minas, e não somente quando os

mesmos  forem  vendidos.  No  entanto,  a  exiguidade  com  relação  ao  tempo  para

adaptação dessas empresas poderia gerar, num primeiro momento, a possibilidade

de evasão de divisas,  de desaquecimento dessa atividade econômica e,  a médio

prazo,  o  aumento  do  desemprego.  Para  se  ter  ideia,  os  órgãos  representativos

estimariam queda de, pelo menos, 20% no volume de negócios nos próximos meses

se a resolução perdurasse, porque, em casos de vendas realizadas para endereços

em outros estados, os empresários seriam bitributados – pagariam para entrar em

Minas Gerais e para sair do nosso estado para outro –, e a restituição desses valores

poderia chegar a 90 dias. Em localidades como Uberlândia, a poucos quilômetros de

fronteiras  de  estados  como  São  Paulo,  Goiás  e  Mato  Grosso  do  Sul,  as

consequências poderiam ser dramáticas para a atividade local.
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Pensando  nisso,  deputado  Leonídio  Bouças  –  e  estivemos  reunidos  ontem  de

manhã eu, o senhor e o prefeito de Uberlândia –, na última quarta-feira, prontifiquei-

me a ajudar nos trabalhos de uma comissão formada por atacadistas da região e pelo

prefeito  de  Uberlândia,  Gilmar  Machado.  Essa  comissão  se  reuniu  com  o

subsecretário da Receita Estadual em Belo Horizonte para alertar e avaliar o impacto

da resolução para o setor atacadista uberlandense, além de solicitar mais prazo para

os empresários se adequarem à mudança.

Saímos de lá com uma reunião marcada com o governador Fernando Pimentel para

o dia de ontem, segunda-feira. E justamente ontem, reunidos com o prefeito Gilmar e

o governador Fernando Pimentel, conseguimos uma pequena e temporária vitória: a

definição de que a revogação do regime especial  de  tributação dessas empresas

atacadistas seria adiada por 30 dias, para adequação das mesmas à nova realidade.

Além  disso,  e  talvez  o  mais  importante,  serão  buscadas,  durante  esse  tempo,

alternativas viáveis para que ambas as partes, tanto governo quanto empresários,

sejam contempladas.

Então, deputado Felipe Attiê, que estava preocupado com essa questão ontem, nós

conseguimos adiar por 30 dias essa resolução.

Nesses  30  dias  e  já  na  próxima semana,  os  atacadistas  irão  se  reunir  com  o

secretário e buscaremos uma solução que contemple o governo e também o setor

atacadista. O governador se mostrou preocupado com essa situação e ponderou que

o tempo para as empresas se adequarem ao disposto no decreto realmente foi muito

curto.

Então, neste momento é esta a vitória. Devemos então sentar com os empresários

e o governo para buscar uma solução.

O  deputado  Leonídio  Bouças  (em  aparte)*  –  Obrigado  pelo  aparte,  deputado

Professor  Neivaldo.  Realmente  são  muito  pertinentes  as  suas  colocações  no

momento  em  que  todo  setor  atacadista  de  Minas  Gerais,  principalmente  aquele

localizado nos rincões, praticamente na divisa com outros estados, como é o caso

das cidades de Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora e assim por diante... Mas é preciso

entender que a substituição tributária é uma realidade em Minas Gerais e que há o

pagamento  antecipado  na  entrada  das  mercadorias  em  nosso  estado.  Havia  um
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regime especial para os atacadistas, haja vista que grande parte das mercadorias que

entram no nosso estado ficam aqui estocadas e vão sendo vendidas para os outros

estados. Apenas uma parte dessas mercadorias é que é vendida no Estado de Minas

Gerais. Então, é evidente que nenhum atacadista teria condições de arcar com todas

as mercadorias, com o imposto sobre todas as mercadorias que entrassem em nosso

estado, que ficassem estocadas, pagando já adiantado para, só depois de 90 dias,

fazer o encontro de contas com aquelas mercadorias que dariam saída para outros

estados.  Isso  comprometeria  todo  o  sistema  de  atacado  de  Minas  Gerais.

Prevalecendo essa portaria,  evidentemente  não existiria  mais  setor  atacadista  em

Minas Gerais e ficaria fácil transferir esses atacados para estados limítrofes de Minas

Gerais;  perderíamos  ainda  os  empregos  que  temos  aqui  garantidos  pelo  grande

trabalho  que  se  realiza  nesses  mercados  com  aqueles  que  movimentam  muitas

mercadorias.

Então, hoje parabenizo toda essa articulação que fizemos, da qual V. Exa. fez parte,

bem como o prefeito  Gilmar  Machado,  que se deslocou imediatamente para Belo

Horizonte. Aqui nos reunimos todos na Secretaria de Estado da Fazenda no intuito de

achar uma solução. O presidente da Casa, Adalclever Lopes, está à frente dessas

negociações porque sabe da importância desse setor para o Estado de Minas Gerais,

mas já conseguimos essa primeira vitória, que é fazer com que a resolução tenha o

adiamento de um mês. Agora o Estado vai estudar cada caso, vai se reunir com a

associação,  e  estaremos  presentes  para  que  possamos  achar  uma solução.  Em

todas as conversas que já tive com o setor,  percebi  que todos estão dispostos a

entender as dificuldades do Estado, mas evidentemente querem sobreviver, manter

as suas atividades. Muito obrigado pelo aparte, deputado.

O deputado Professor Neivaldo* – Na verdade, gostaríamos de esclarecer que há

uma vontade política do governo de sentar junto com o setor atacadista para que

possamos buscar a melhor solução.

Num segundo momento, deputado Cabo Júlio, gostaria de fazer referência ao que

aconteceu no dia de ontem.

O ministro  da Casa Civil,  Aloízio  Mercadante,  anunciou que a presidenta  Dilma

sancionará o Projeto de Lei Complementar nº 183/2015, do senador José Serra, que
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libera os recursos dos depósitos judiciais, de processos em andamento, aos Estados

como receita. Um momento importantíssimo.

Nós, no primeiro semestre, tivemos aprovação de lei parecida na última semana de

trabalho. Durante esse processo, parlamentares de oposição ocuparam a tribuna para

achincalhar  a  imagem  do  nosso  governador  Fernando  Pimentel  durante  horas  e

horas.  Emitiram  comentários  sem  qualquer  embasamento  político,  com  ilações

fantasiosas e exemplos estapafúrdios. Enfim, fizeram de tudo para que a imagem do

governador fosse queimada diante desse projeto.

Não importava para esses parlamentares que quatro estados da Federação já se

utilizassem desse artifício;  não importava para esses parlamentares que o projeto

criasse alternativa para que Minas Gerais tivesse acesso a recursos vultosos e sem

utilização alguma, visto que rendem durante anos e anos a fio em contas judiciais,

enriquecendo unicamente os banqueiros; não importava para esses parlamentares

que tal instituto gerasse acréscimo de cerca de sete bilhões de reais ao caixa de

nosso estado.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* – Obrigado, deputado. Só para fazer um

posicionamento e um contraponto a V. Exa. O deputado que se dirige a V. Exa. em

nenhum  momento  achincalha  o  governo.  Fazemos  aqui  o  contraditório,  nunca

pessoalizamos as diferenças de ideias. Em especial,  queria destacar para V. Exa.

que, na realidade, o que a presidenta Dilma aprovou faz exatamente aquilo que era

preocupação  da  oposição:  exclui  os  recursos  das  pessoas  da  utilização  dos

governos. O projeto da presidenta Dilma ainda faz uma coisa adicional que contempla

a  visão  do  deputado  Ricardo  Faria,  que  era  dar  acesso  aos  prefeitos  a  esses

recursos.  O projeto do senador  Serra diz o seguinte: “Serão gastos até 70% dos

recursos depositados judicialmente dos entes afins daquelas ações”. Será somente o

dinheiro envolvido na ação do ente público. As prefeituras, enquanto entes públicos,

acessarão os recursos imediatamente. Na realidade, ele aprimora essa visão, foge da

querela constitucionalista porque não conflita com a questão do recurso privado.

Gostaria somente de fazer esse reparo de opiniões. Aliás, a presidenta mereceu

nosso elogio nessa bancada ontem porque atende não só o senador Serra, mas,

principalmente, atende ao clamor da oposição.
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O deputado Professor Neivaldo* – Infelizmente, meu tempo se encerrou. Em outra

oportunidade continuaremos esse tema. Gostaria, mais uma vez, de deixar claro que

o  projeto  do  governo  estadual  apresentado  nesta  Casa  foi  um  projeto  de  suma

importância  para  que  Minas  continuasse  caminhando,  e  projeto  semelhante  está

sendo sancionado pela presidenta Dilma. É um projeto da oposição, um projeto do

senador  José Serra.  Para  os  que aqui  criticaram  o  projeto  do  nosso governador

Fernando Pimentel,  os  mesmos ou a  mesma base,  os  mesmos  partidos  também

aprovam um projeto em nível nacional.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Obrigado. Caríssimo deputado Adalclever Lopes,

presidente, é um prazer imenso ter V. Exa. no início de nossas atividades do segundo

semestre.  Quero  cumprimentar  todos  os  colegas,  deputadas  e  deputados.  Neste

momento, com certeza, mais uma vez a Assembleia se debruça para buscar todos os

projetos de convergência absoluta em favor do Estado de Minas Gerais. Saúdo todos

os  telespectadores,  todas  as  pessoas  que  nos  acompanham  sempre  pela  TV

Assembleia e das galerias.  Quero dizer  da nossa imensa satisfação de usar esta

tribuna.

Manifesto, Sr. Presidente, nossa imensa alegria e honra em poder participar, nesta

manhã, no espaço da Fiemg, juntamente com o secretário Olavo; com o Armando

Monteiro,  ministro  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior;  com  o

governador do Estado; e com parlamentares e empresários da inauguração de várias

discussões quanto à instalação do Plano Nacional de Exportações. Pudemos ouvir

atentamente a exposição do ministro Armando Monteiro ao escolher Minas Gerais

para iniciar o Plano Nacional de Exportações. Segundo sua palavra, é porque Minas

hoje é o principal Estado das exportações para os vários eixos do desenvolvimento

socioeconômico,  garantindo,  com  certeza,  a  produção  do  Estado  nos  vários

segmentos.

Vários  empresários  de  Minas  que  estão  buscando  alternativas  para  esse  novo

plano lá estiveram presentes, discutindo, debatendo as melhores condições para a

exportação de seus produtos e de todas as produções do Estado. Tivemos também o
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representante do sindicato das indústrias de Santa Rita do Sapucaí – Sindvel. Nosso

amigo  Roberto  Souza  Pinto  representa  um  eixo,  uma  gama  extraordinária  do

desenvolvimento do polo eletrônico de Minas Gerais e do Brasil, hoje um dos mais

conceituados, dos mais respeitados do País. Fazemos hoje a exportação para mais

de 30 países de todos os produtos que são fabricados em Santa Rita do Sapucaí.

Sem dúvida alguma, para mim, como presidente da Frente Parlamentar da Indústria

Mineira – e contamos com o apoio de todos os colegas –, foi uma satisfação estar

presente,  ouvindo atentamente a exposição do ministro,  que incentivou,  de forma

muito  vigorosa e  preparada,  todo o  comércio  de exportação do Estado de Minas

Gerais. Isso traduz a competitividade, a geração de emprego, principalmente neste

momento  difícil  que  estamos  vivendo.  Nas  suas  palavras,  estamos  vivendo  um

momento difícil, mas Minas sempre esteve na vanguarda da exportação, da qualidade

de seus produtos e principalmente do relacionamento que tem, o patrimônio moral do

Estado, de seus fabricantes, de seus produtos. Isso realmente nos sensibilizou. O

povo de Minas, como ele disse, está de parabéns, porque todas as vezes em que se

fala em exportação, Minas lidera, com folga, o  ranking.  Sem dúvida, Minas Gerais

hoje está de parabéns. O próprio ministro está ainda hoje com todo o seu comitê e

staff orientando todas as empresas e empresários para se adaptar a esse novo Plano

Nacional de Exportações.

Tive  também  o  prazer  de  estar  com  o  governador  do  Estado  e  fiz  a  ele  uma

solicitação com muita veemência: pedi uma atenção especial para o nosso Sul de

Minas,  especialmente  para  a  nossa  MG-290.  Deixei  clara  ao  governador  a

preocupação  de  toda  a  população  regional,  toda  a  população  do  Leste  paulista

também,  e  particularmente  todas  as  pessoas  que  utilizam  essa  rodovia.  São

aproximadamente  8  mil  veículos  diários  nessa  rodovia.  Pedi  a  ele  uma atenção

especialíssima,  urgente,  urgentíssima  para  a  nossa  rodovia.  Falei  a  ele:  “É

impossível,  governador,  permanecermos  como  estamos,  perdendo  vidas

semanalmente,  e  não  termos  absolutamente  nenhum  centímetro  de  acostamento

nessa rodovia que liga Pouso Alegre à divisa de São Paulo, a MG-290, principalmente

no  eixo  de  Ouro  Fino  a  Pouso  Alegre,  onde  há  o  maior  índice  de  acidentes.  É

impossível continuar dessa maneira, da forma como estamos, presenciando tantas

vítimas semanalmente”.
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Prontamente ele me ouviu e informou que vai tomar as devidas providências. Disse

que vai  verificar,  deputado Mourão,  o que pode ser  feito  em caráter emergencial.

Quero  aqui  também  deixar  bem  claro  a  toda  a  nossa  população  que,

independentemente  de  tantas  cobranças  que  fizemos,  tantos  pedidos,  tantos

requerimentos, hoje tive oportunidade de pedir  ao governador do Estado que olhe

para  a  nossa região,  principalmente  para  a  nossa rodovia  MG-290.  Vamos,  com

certeza,  cobrar e fazer com que nosso pedido seja atendido em defesa do nosso

povo e da nossa gente.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  –  Deputado  Dalmo  Ribeiro,  nosso

particular amigo, quero saudá-lo, saudar nosso presidente, deputado Adalclever, já no

reinício de nossos trabalhos, e todos os colegas.

Estou bem atento às  palavras de V.  Exa.  com referência  à  produção de Minas

Gerais, à contribuição do Estado para a exportação brasileira, à rodovia MG-209, que

V. Exa. pondera muito bem, particularmente a sua terra, grande cidade de Ouro Fino,

na divisa de São Paulo.

Também quero aproveitar a oportunidade em que V. Exa. me concede este aparte

para  responder  ao  Professor  Neivaldo,  que acabou de fazer  um pronunciamento,

aproveitando que está presente. Ele disse que a oposição fez várias ponderações

fundamentadas quanto ao Projeto nº 2.173, que transfere os recursos judiciais para

os  cofres  do  Estado.  Ele  disse  que  os  deputados  da  oposição  achincalharam  o

governador e assim por diante. Eu não vi nenhum deputado da oposição achincalhar

aqui o governador. Como eu fui um dos deputados que debateram o assunto, me

senti na obrigação de estar presente agora e pedir a V. Exa. que me conceda este

aparte.

Nós  fundamentamos  do  princípio  ao  fim,  deputado  Dalmo  Ribeiro,  que  aquele

projeto não poderia ser aprovado de forma precipitada, de afogadilho, açodada, sem

amadurecimento, com urgência urgentíssima. Nós ponderamos que havia lei federal

regendo a matéria, a Lei nº 11.429. Ponderamos que o projeto do senador José Serra

seria aprovado rapidinho. E o que aconteceu? Ele foi aprovado, e a lei deverá ser

sancionada ainda hoje pela presidenta Dilma Housseff. E aí, deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  aí  quero  chegar  à  leitura  da  Constituição  Federal  e  pediria  a  atenção  do
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deputado Professor Neivaldo a essa leitura. É pena que ele não esteja prestando

atenção, mas gostaria que ele lesse depois o art. 24, § 4º, da Constituição Federal,

que fala o seguinte: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre...”. Aí vêm as matérias. Vem o § 4º, deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que diz assim: “A superveniência de lei federal sobre normais gerais suspende

a eficácia da lei  estadual no que lhe for contrário”. E aí,  deputado Dalmo Ribeiro,

como é que fica?

O  projeto  do  senador  José  Serra  determina  que  30%  dos  recursos  judiciais

transferidos devem ser aplicados prioritariamente no pagamento de precatórios; o que

sobrar deve ser usado para o pagamento da dívida pública,  os investimentos e o

pagamento  dos  inativos,  nessa  ordem.  Ora,  só  os  precatórios  consomem  os

R$6.000.000.000,00 ou mais, e a dívida pública é de mais de R$80.000.000.000,00.

Então, há uma colisão entre as leis federal e estadual. A lei estadual fala que se pode

pegar o dinheiro do particular, por exemplo; a federal proíbe isso ou só o permite para

essas finalidades. Ora, a Constituição Federal diz que, quando há colisão entre uma

lei federal e uma lei estadual, o que prevalece é o texto da lei federal. Isso significa

que a lei  estadual é natimorta. Ela está na UTI,  pois,  assim que a lei  federal  for

publicada e começar a vigorar, como poderá vigorar a lei estadual? Não estamos em

uma ilha! Minas Gerais não é uma ilha no Brasil, mas um dos 27 mais importantes

estados-membros da União.

Então,  ilustre  deputado,  não  achincalhamos.  Ao  contrário,  ponderamos,

fundamentamos  e  mostramos  que  não podíamos  ser  precipitados,  pois  havia  um

projeto  de  lei  federal  em  andamento.  Agora,  de  acordo  com  o  art.  24,  §  4º  da

Constituição Federal, prevalecerá o texto da legislação federal, e a lei mineira, que

acabamos de aprovar, será revogada. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Obrigado,  deputado  Bonifácio  Mourão.

Corroborando a  sua fala,  lembro  que desta  tribuna,  por  reiteradas oportunidades,

manifestamos a mesma preocupação. No momento em que se colocava o projeto em

votação,  já  estávamos  preocupados,  prevendo  que  aconteceria  o  que  aconteceu.

Falávamos  então  na  questão  da  segurança  jurídica,  que certamente  traria  sérias

preocupações ao governo de Minas Gerais. Agora, V. Exa. se expressa na esteira do
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mesmo pensamento. De nossa parte, não faltou a arguição respeitosa, demonstrando

que os interesses de Minas estão acima de tudo. Mas, lamentavelmente, não fomos

ouvidos. Hoje estamos diante de um conflito, com a divergência jurídica, como disse o

deputado Bonifácio Mourão, entre a lei estadual e a lei federal de lavra do senador

José Serra. De qualquer maneira, alertou-se sobre isso. Agora, vamos esperar que

essa questão seja solucionada.

De resto,  continuo  esperando  providências  urgentes  do  governo  com relação  à

nossa Rodovia MG-290. Não temos condições de esperar mais. Então, do alto desta

tribuna, peço mais uma vez ao governador, à Secretaria de Obras e ao DER que

tenham,  acima  de  tudo,  respeito  e  consideração  pelo  povo  de  Minas  Gerais,

particularmente da nossa região do Sul de Minas, e voltem seus olhos para a MG-

290, que está em situação insustentável, demandando providências urgentíssimas.

Assim, espero que a voz do nosso Sul de Minas possa ser atendida. Obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  –  Saúdo  o  presidente,  os  colegas  deputados  e

deputadas, os profissionais de imprensa que cobrem os trabalhos desta tarde,  os

brilhantes assessores do Plenário e  da  Mesa e as  pessoas que acompanham os

nossos trabalhos das galerias ou de suas casas, por meio da nossa TV Assembleia.

Sr.  Presidente,  desta  tribuna,  em  primeiro  lugar,  quero  me  solidarizar  com  os

companheiros que me antecederam, deputados Professor Neivaldo, Dalmo Ribeiro

Silva e outros, quanto a essa questão da mudança prevista na Secretaria da Fazenda

em relação a um setor importante da nossa economia.

Nós sabemos, já há muito tempo – eu, por ter realizado e presidido uma audiência

pública na querida Muriaé, terra do nosso colega deputado Doutor Wilson Batista... Lá

eu já ouvia de um companheiro do PMDB, vereador naquela cidade, pedido da nossa

intervenção junto ao governo passado para que as empresas não continuassem o

processo de fuga para o vizinho, Estado do Rio de Janeiro, porque, indo para lá, elas

estavam  recebendo benefícios,  vantagens.  Lembro-me,  Doutor  Wilson Batista,  de

quando aquele colega do PMDB, vereador, cujo nome me fugiu da memória agora,

disse  que  apenas  uma  das  empresas  desempregou  800  pessoas  na  cidade  de
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Muriaé. E nós percebemos que esse processo, de certa forma, já vem ocorrendo há

longo tempo, e não do final do ano passado para cá – trata-se de um processo que

vem se instalando no Estado. Nós temos perdido muita receita com empresas que

têm  saído  do  nosso  estado  porque  têm  encontrado  abrigo  e  guarida  em  outros

estados, onde o que é oferecido é tão vantajoso que permite a elas desmontar toda

uma estrutura, toda uma planta já organizada,  dimensionada,  para se instalar  em

outro estado; tudo em função desses benefícios.

Portanto, quero crer que, com esse olhar voltado para a questão social que tem o

nosso atual governador Fernando Pimentel, com o compromisso que ele tem com a

questão social e da empregabilidade, vamos encontrar, sim, sem sombra de dúvida,

um  caminho  que  não  traga  nenhum  prejuízo  e  que  não  crie  nenhuma  fuga  de

empresas do nosso estado,  especialmente na  região da Zona da Mata,  uma das

importantes regiões.

Por  muitos  anos atuei  como empresário no  segmento de  moda,  atendia  muitos

clientes da região da Zona da Mata – Juiz de Fora, Ubá, Viçosa – e sei do potencial

que tem toda aquela região, onde a indústria moveleira é muito forte, a indústria de

confecção é muito forte.

Então, tenho certeza da sensibilidade do nosso governador, do seu compromisso. E

aqui, sem sombra de dúvida, como membro da base e membro do governo nesta

legislatura, posso dizer do compromisso do nosso governador Pimentel,  junto com

seus competentes secretários, especialmente o secretário da Fazenda, José Afonso

Bicalho, com quem eu tive o prazer de me encontrar – aliás, tivemos o prazer de nos

encontrar, porque o Doutor Wilson estava lá também almoçando quando o Dr. José

Bicalho estava numa mesa próxima, e conversamos um pouco.

O nosso estado é um estado pujante, é um estado que sempre foi uma referência

para o País, em todos os sentidos. A questão mineral,  por exemplo, hoje também

atravessa um momento muito difícil – já não era fácil, mas hoje está mais difícil ainda.

Minas Gerais sozinha é responsável por 70% de toda a produção mineral deste

país. Não é à toa que moramos nas Minas Gerais.

Ontem tivemos o privilégio de receber num almoço, junto com o nosso presidente

Adalclever Lopes, ali no 23º andar, o embaixador da Tailândia, sua esposa e seus
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assessores.  Enquanto  almoçávamos,  eu  contemplava a  Serra  do  Curral.  Disse  à

assessora dele que fazia a tradução: “Aquela serra é o nosso cartão-postal. Ali está

parte  do  nosso  cartão-postal.  Toda  aquela  serra  é  minério”.  Falando  de  forma

exagerada, se qualquer um de nós aqui cavar o fundo do nosso quintal, encontrará

minério.

Sabemos da importância que o minério de ferro tem, não para Minas Gerais e o

Brasil,  mas para o mundo. Certamente precisamos também de ações concretas e

efetivas  em  relação a  nossa indústria  mineral,  que  não  é  pequena.  Como disse,

Minas Gerais detém 70% de toda a produção mineral do nosso país. Diferente do

petróleo que gera um royalty maravilhoso para os estados onde é explorado, como é

o caso de Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, o minério lamentavelmente tem

um royalty que chega às raias do ridículo. Quando nos referimos ao minério, estamos

falando  de  um  produto  que,  como  alguém  já  disse  com  muita  propriedade  e

sabedoria,  não dá duas safras. O que você retirou,  retirou;  e,  naquele lugar,  não

nasce mais minério. Daí a importância de termos um olhar mais atento para essa

questão mineral do nosso estado.

As  cidades  mineradoras  estão  passando  por  uma  situação  difícil.  Sabemos

naturalmente que esse não é um problema dessa gestão nem da gestão anterior,

porque, em se tratando de minério, não diferente do petróleo, quem regula o comércio

é o mercado internacional. Havendo uma crise internacional... Por exemplo, agora a

China começa a enfrentar um problema. Como disse outro dia, uma dor de barriga na

China dá desânimo no Brasil. Vai desandar o Brasil e o mundo. Uma crise na China

trará sérias  consequências  até para a maior  economia deste planeta:  os  Estados

Unidos. Em tudo, absolutamente tudo que você tem à disposição para consumir, se

olhar debaixo, estará escrito made in China ou, se quiserem, made in “Chaina”. Está

lá. Eu poderia dizer que 90% dos produtos que você compra hoje são produzidos na

China. Portanto, o problema na China é um problema no mundo.

Contextualizando e trazendo essa fala para a questão mineral, sabemos o grande

potencial que a China tem na produção do aço, por exemplo. O Brasil foi, de certa

forma,  muito  prejudicado  nessa  relação  comercial  em  razão  das  disparidades  de

preços do aço produzido no Brasil e do produzido na China.
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O problema de exportarmos matéria-prima e não exportarmos produto acabado é

um dilema para o País e um dilema para nós, em Minas Gerais, porque colocávamos

– ou colocamos – um minério dentro da China, que produz o aço com o nosso minério

e consegue nos vender 35% mais barato do que custa o aço produzido em nosso

país. Portanto, essa balança nunca se equilibra nesse sentido.

Daí  o  meu  apelo  desta  tribuna  em  relação a  essa  questão  mineral.  Creio  que

precisamos ter um olhar diferente. Temos agora como secretário de Meio Ambiente

um colega parlamentar e companheiro de bancada, deputado Sávio Souza Cruz, que

aceitou o grande desafio de assumir a Secretaria de Meio Ambiente com todos os

problemas lá encontrados, problemas que vêm se acumulando há anos: processos e

mais  processos,  pessoal  com  remuneração  muito  ruim,  falta  de  pessoal,  falta  de

técnicos  e,  por  que  não  dizer,  a  burocracia  também  vem,  ao  longo  dos  anos,

emperrando  o  crescimento,  o  progresso  e  a  possibilidade  de  funcionamento  das

empresas que dependem de licença ambiental.

Nesse pouco tempo que o deputado Sávio Souza Cruz está na secretaria – pode

parecer pouco para alguns – muita coisa já mudou. Recentemente tivemos aprovada

nesta  Casa aquela  anistia  de  multas  entre  R$5.000,00 e  R$15.000,00.  Deputada

Arlete Magalhães, só de imaginar o que o Estado vai gastar na sua estrutura para

cobrar uma dívida de R$5.000,00, além de envolver a justiça: o juiz que vai ter de

julgar aquele “crime ambiental” – e coloco aspas aqui porque muitas vezes o crime

ambiental é um peixe que foi pescado fora da sua medida, um peixe que foi pescado

fora da época, ou seja, no período de defeso.

Não  estou  aqui  fazendo  apologia  nem  tampouco  defendendo  que  se  quebrem

normas, regras, portarias etc. Não. O que quero dizer, deputada, é que, por exemplo,

quem foi penalizado com uma multa de R$5.000,00 não foi uma grande empresa. Por

isso acredito  que esse projeto que aprovamos nesta Casa também tenha caráter

social e solidário porque quem recebe essas multas que oscilam entre R$5.000,00 e

R$15.000,00  normalmente  são  aqueles  ribeirinhos,  aqueles  que  vivem  da  pesca,

aqueles que alimentam suas famílias com o trabalho da pesca e que, às vezes, têm o

seu barquinho e o seu motor apreendidos, recebem uma multa que têm de parcelar

pagando com a maior dificuldade.
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Portanto, acredito que esse foi um grande passo do nosso secretário Sávio Souza

Cruz,  que, através da Secretaria  de Meio Ambiente, fez chegar a esta Casa esse

projeto que facultou a anistia dessas chamadas pequenas dívidas e, claro, separou

muito  bem  dívidas  até  2012  no  valor  de  R$15.000,00.  E,  a  partir  de  então,  até

R$5.000,00.

Quero  encerrar  minhas  palavras  dizendo  que  estamos  retornando  do  nosso

pequeno recesso. Nesse retorno faço um balanço do primeiro semestre, que foi de

muito  trabalho  também  nesta  Casa,  um  trabalho  de  todos,  sem  exceção.  A

expectativa é que tenhamos um segundo semestre também de muito trabalho e de

muita produtividade. Assim espero. Para isso, claro, não posso deixar de invocar a

bênção  de  Deus  sobre  todos  nós  para  que  tenhamos  um  semestre  bastante

produtivo,  procurando  fazer  e  trazer  o  que  de  melhor  espera  a  nossa  querida

população de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.

O deputado Antônio Carlos Arantes* – Sr. Presidente, nobres colegas, pessoal das

galerias, telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Desta tribuna, sempre cobrei

algo dos poderes públicos federal,  estadual  e municipal:  a  questão da segurança.

Fazem-se cobranças, e vemos algumas melhorias aqui, outras ali, mas, quando você

olha no macro, principalmente na minha região – São Sebastião do Paraíso, Jacuí,

Guaxupé, aquela região de Ibiraci,  Claraval,  tudo divisa do Estado de São Paulo,

muito próximas de Franca, Ribeirão Preto, Campinas, na região de Andradas, onde

inclusive estive com o deputado Dalmo, na importante festa do vinho e na feira da

associação comercial também –, o pessoal está agoniado com a segurança, não é,

deputado Dalmo? Inclusive tivemos audiência pública lá,  onde o Dalmo fez a sua

defesa de forma brilhante.

Deputado Dalmo, a coisa está feia, pior do que se imagina. Gente, a respeito de

segurança na nossa região, não adianta falar que melhorou. Não melhorou; piorou, e

muito. O que têm feito com os nossos produtores rurais, como o Sr. José Moreira, na

cidade de São Sebastião do Paraíso? É um senhor de sessenta e tantos anos, ele e

sua  esposa.  O  pessoal  chegou,  à  noite,  e  levou  o  dinheiro  para  pagar  os

apanhadores de café, R$4.000,00. Isso é muito ruim, é difícil.  Massacraram o Sr.



306
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

José, bateram nele e em sua esposa porque queriam mais dinheiro e roubaram o

carro dele. Acharam depois o carro, mas depenado.

O que aconteceu com um senhor, em Guaxupé, um pequeno empresário, que tem

um açougue, quando ele chegou em sua casa por volta das 9 horas da noite,  no

domingo – domingo passado fez 15 dias – é coisa de dar tristeza: massacraram as

pessoas. Ele tem quase 70 anos, e o massacraram. Isto hoje é comum em nossa

região: chegam, agridem e até matam, como mataram, em Alpinópolis, um casal de

velhos. Deputado Dalmo, os dois malandros foram à casa desses senhores, a quem

conheciam, e almoçaram na casa deles. Fizeram almoço, numa boa, conversando

com a família; acabaram de almoçar e os mataram. Se fosse só roubar, gente, já é

triste, mas mataram os velhos. Sabem por que os mataram, gente? Sabem por que

fizeram isso e continuam fazendo? Estou citando esses casos, isso é minoria, mas há

muito  mais,  mas  muito  mais.  Sabem  por  que  fizeram? Porque  estão  à  vontade,

sabem  que  nada  vai  acontecer  com  eles,  sabem  que a  segurança  está  frágil,  a

insegurança está grande, há liberdade para eles e impunidade.

Olha,  minha  gente,  é  preocupante;  o  que  estou  vendo  em  nossa  região  é

assustador. Guaxupé era uma cidade tranquila, aparentemente, e um empresário foi

atacado só para roubarem uma bicicleta, e só não morreu porque Deus ajudou. Ele

tomou várias facadas.

Em Jacuí, minha terra, cidade de 8 mil habitantes, em um ano deve ter havido uns

seis assaltos só a bancos e ao Correio. Ontem assaltaram a agência do Correio. A

polícia de Bom Jesus da Penha pegou os dois bandidos lá em Bom Jesus, porque em

Jacuí eles estão à vontade. Eles estão muito à vontade.

Já cobrei da Polícia Civil a questão das maçãs podres dentro da instituição. Vão lá

a Jacuí.  O delegado se aposentou agora,  mas devia  ter-se aposentado há muito

tempo porque não fazia o trabalho como deveria. Procurem saber da população de

Jacuí quem é o detetive que está lá. Fizeram uma operação da Polícia Civil muito boa

– quero até agradecer à Polícia Civil  a operação –,  mas os bandidos já estavam

sabendo.  A informação  vazou  por  alguém.  Prenderam  apenas  uma pessoa  mais

expressiva. Olha, estou preocupado com o que tem acontecido em nossa cidade,

uma  cidade  como  Jacuí,  com  8  mil  habitantes.  Entraram  em  uma  cervejaria,
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roubaram R$1.500,00 e machucaram o dono. Então, o pessoal não só rouba. Eles

agridem e matam.

Tenho uma fazendinha em Fortaleza de Minas, com três senhores. Um deles tinha

de fazer uma cirurgia, deputado Dalmo, que era obrigação do SUS, porque esses

sitiantes são contribuintes, pagam impostos, mas teria de enfrentar uma fila de dois

anos. A pessoa vive em condições difíceis. Vendeu seus animais e recebeu o dinheiro

porque teria de dar ao médico dinheiro vivo. Vocês sabem como são essas coisas de

hospitais. Há horas que existem algumas dúvidas. Defendo os hospitais em todos os

sentidos, mas há horas que tem gente que... A verdade é que, à noite, eles foram lá e

roubaram R$28.000,00 e massacraram, bateram. No vizinho ao lado, o Ademir, duas

vezes bateram e roubaram.

Gente,  onde  está  a  polícia?  Onde  está  a  segurança?  E  depois  falam  que  os

números melhoraram. Melhorou uma ova. Melhorou nada. Piorou, e piorou muito. Há

um secretário, o Bernardo Santana, por quem tenho respeito, mas estou vendo que a

secretaria dele está tendo problema. O grupo não está coeso, não está ajudando. O

que vejo em questões de segurança na nossa região é preocupante. Sinceramente,

confesso que, hoje, quem mora na roça sozinho ou só marido e mulher, abra o olho. A

chance de ter um problema sério é muito grande.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Muito obrigado, deputado Antônio

Carlos Arantes. Quero parabenizar V. Exa. por esse pronunciamento. Realmente, V.

Exa. tem razão. Hoje, o problema da segurança em todo o Estado de Minas Gerais e

particularmente nas nossas regiões, a região de V. Exa. e a minha região, que fazem

divisa com o Estado de São Paulo, são as que estão sofrendo mais. Antigamente

havia  o  cinturão  de  segurança,  uma  força-tarefa  que  sempre  estava  presente.

Lamentavelmente, não temos mais isso.

Há poucos dias – V. Exa. citou Andradas –, nós e o deputado João Leite estivemos

juntos  realizando  uma das  maiores  audiências  públicas  para  tratar  da  segurança

pública. Lá, praticamente em dois meses, perdemos cinco, seis pessoas da cidade,

vítimas de assalto, sequestro e vícios de drogas. Foi uma das maiores audiências.

Presenciamos uma manifestação nunca vista. É o inconformismo pela insegurança no

dia  a  dia.  Foi  a maior  audiência  que  aconteceu,  não é,  deputado  João Leite?  O
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deputado Sargento  Rodrigues – perdoe-me,  pois  não o vi  –  estava presidindo os

trabalhos. Então, sem dúvida, isso é uma questão com que estamos cada dia mais

preocupados. Não temos mais a quem apelar. A primeira pergunta que fazem a nós

que estamos viajando hoje,  deputado Sargento Rodrigues,  é:  e nossa segurança,

deputado?  Todos  estão  cobrando,  cobrando.  Então,  essa  reflexão,  sem  dúvida

alguma, nos traz, acima de tudo, uma indagação. Hoje nossa região Sul mineira tem

sido palco das mais sérias manifestações pelo crime. É a rota do crime.

Quero  parabenizar  e  pedir  a  V.  Exa.  que,  juntos,  todos  nós  do  Sul  de  Minas

marquemos  uma  audiência  pública  com  o  próprio  secretário  para  debatermos  a

questão – os deputados Sargento Rodrigues e João Leite estão aqui conosco – e

tratarmos  efetivamente  do  que  poderemos  apresentar  à  população,  visando  à

tranquilidade da nossa região. Parabéns.

O deputado Antônio Carlos Arantes* – Muito obrigado. Volto ao caso de Guaxupé e

ao pequeno empresário Sr. Nazir, um açougueiro da cidade. Ele tem o açougue mais

popular da cidade. Vai gente de longe comprar as carnes que vende, que são uma

maravilha. Massacraram o Sr. Nazir. Ele também mora na cidade. O que aconteceu?

Estão tranquilos, estão à vontade.

A polícia reclama que falta pessoal, que falta efetivo. Engraçado, falta efetivo, só

que a polícia está indo às fazendas para desarmar a população. Esse é um projeto de

interesse do PT, o interesse é desarmar a população. A polícia tem tempo, deputado

Dilzon  Melo.  A polícia  fala  que  está  faltando  efetivo,  mas  em  São  Sebastião  do

Paraíso  ela  está  indo  às  fazendas  pegar  armas  dos  produtores,  que  já  estão

inseguros, que estão na divisa do Estado, que são assaltados, massacrados e até

mortos. Se têm uma arma, a polícia vai lá e busca. No entanto, a polícia não tem

tempo de ir ao ponto do tráfico, que sabem onde fica. Esse é um clamor que faço.

Faço  outro  clamor  a  Fernando  Pimentel,  ao  governador  do  Estado.  Regime

tributário  especial  são  artifícios,  são  ações  feitas  para  segurar  empresas  que  se

encontram diante de assédios de outros estados, como Goiás, São Paulo e Rio de

Janeiro, que possuem vantagem tributária. O deputado Dalmo Ribeiro Silva sabe bem

disso. O Estado fica refém dessa situação, então vem o regime especial para segurar

a empresa. Isso sem contar outras que poderiam crescer,  que recebem incentivo,
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sem contar aquelas que têm possibilidade de vir para o Estado, que, com o incentivo,

se interessam por Minas, como aconteceu com os atacadistas, como aconteceu em

minha  cidade,  em Paraíso.  Mais  de  20  empresas  foram para  lá,  cresceram e  se

desenvolveram.

Aí vem o atual secretário José Afonso Bicalho com sua fala. Parece que não está

havendo entendimento com esses empresários, por achar  que eles estão levando

vantagem. Então começa-se a fazer os cortes, as mudanças. Enquanto não houver

um sistema tributário unificado neste país, com regras claras que façam com que as

empresas fiquem concretizadas em seu ponto, em seu Estado, acontecerá esse tipo

de coisa. Ficará esse jogo. Precisam voltar atrás. Agora prorrogaram por mais 30 dias

essa questão dos supermercados, dos atacadistas. Empresas vão embora. Para uma

grande rede de São Sebastião do Paraíso, bastam 20km e já estarão em São Paulo,

onde o sistema é outro.

Fui  ontem  à  cidade  de  Bebedouros,  no  Estado  de  São  Paulo,  onde  estamos

buscando parceria com uma grande cooperativa,  com uma cooperativa-modelo no

Brasil  e  em  São  Paulo.  Refiro-me à  Coopercitrus,  cooperativa-modelo  que  fatura

R$2.000.000.000,00 e tem 20 mil associados. Ela trabalha com cana, suco, laranja,

café e grãos. Há o café de Minas, de Araguari, de Patrocínio. Fomos buscar essa

parceria e vimos uma possibilidade muito grande de isso se tornar realidade.

O que estamos vendo? Estamos vendo que o Estado de São Paulo é outro país.

Não vou falar que é outro estado, é outra história. Lá parece país de primeiro mundo,

enquanto estamos no terceiro mundo. Estamos em desvantagem. Essas empresas

fazem  assédios  econômicos  e  tributários  muito  grandes.  Percebemos  que  lá  o

combustível é muito mais barato, assim como é mais barato o fertilizante. O incentivo

do  estado  é  grande.  Isso  faz  com  que  suas  empresas  pratiquem  preços  mais

competitivos.  Não  adianta  nosso  governador  colocar  a  faca  no  pescoço  desses

empresários, porque eles vão embora.

O capital não tem fronteiras, ele muda. Então, temos de ter humildade e ver que, no

governo passado, as ações de Aécio e Anastasia asseguraram muitas empresas no

Estado,  muitos  empregos  e,  além  disso,  geraram  muitos  empregos  e  trouxeram
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muitas empresas. Um exemplo disso é a XCMG, em Pouso Alegre, resultado de um

incentivo tributário do Estado. O deputado Dalmo Ribeiro Silva trabalhou muito nisso,

e até eu e um amigo estivemos na Secretaria de Fazenda e ajudamos, fizemos nossa

parte.  Mas  o  responsável  foi  o  governo do  Estado,  a  empresa que  acreditou  no

Estado,  em  uma  parceria  sólida,  verdadeira  e  real  financeiramente,  pois  havia

vantagens.

Portanto,  se  quisermos  atrair  empresas,  segurá-las  e  gerar  mais  recursos  para

nosso povo, precisamos dar uma atenção especial. Se o regime especial anterior não

é o melhor, vamos buscar alternativas, mas não podemos pensar que o pessoal ficará

quieto em Minas, pois não ficará, e perderemos nossos empregos, o que não é bom.

Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

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

O deputado João Leite*  – Sr.  Presidente,  deputado Adalclever  Lopes,  deputada

Arlete Magalhães, deputados, estamos acompanhando, com muita tristeza, os frutos

de um governo totalmente sem planejamento que nos levou, a todos nós, brasileiras e

brasileiros, à situação que vivemos, salvo o caso de algumas atividades honrosas

como a que se desenvolve no  campo,  tão bem representado aqui  pelo deputado

Antônio  Carlos  Arantes,  amigo  da  agricultura,  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

tantos outros, que têm tanta força.

Estamos  vivendo  um  momento  de  perplexidade  no  Brasil.  O  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva domina bem essa área, e aqui estão os números: receita da indústria

mineira  cai  15%.  Essa  foi  a  queda  da  nossa  indústria,  e,  quando  falo  desse

percentual, fico imaginando o desemprego que representa, como os mineiros estão

sofrendo, colhendo os frutos de uma semente terrível. Estamos com a luz vermelha

acesa; a situação é definitivamente grave. O deputado Antônio Carlos Arantes nos

mostra aqui: a Iveco apresentou uma queda de 48%. Vejam o que estamos vivendo

em  Minas  Gerais.  O  parque  produtivo  mineiro  atravessa  uma  fase  de

desinvestimento.

Tenho mais dados aqui. Em relação à perda de empregos na indústria como um
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todo,  os  destaques negativos  foram os  segmentos de máquinas,  equipamentos e

bebidas,  com retrações  de  20% e  17%.  Na  comparação de  junho  com maio,  os

postos de trabalho no parque mineiro foram reduzidos; 59% das indústrias mineiras

demitiram funcionários nos últimos seis meses até abril, situação que tende a piorar

até o fim deste ano. A massa salarial também caiu 7,8%, e o rendimento médio foi

reduzido em 3,4%.

O impressionante, deputado Dalmo Ribeiro Silva, é que peguei aqui uma entrevista

do  ex-ministro  de  Desenvolvimento  Econômico,  Indústria  e  Comércio,  hoje

governador Pimentel: “Ministro Pimentel descarta desindustrialização e pede reforma

tributária.  Em  audiência  pública  conjunta  na  Câmara  dos  Deputados,  o  ministro

Fernando  Pimentel  diz  que  o  País  assiste  a  um  processo  de  recriação  da  base

industrial”. É um sonhador esse governador Pimentel, não é? Ele foi o ministro que

nos conduziu a esta situação.

Ele foi o ministro que foi comprar banana do Equador, abandonando a de Caeté, do

Jaíba, de Gorutuba, de Janaúba. Foi comprar lá. Ele diz compartilhar o pensamento

de alguns setores econômicos, mas não compartilha a desindustrialização. Esse era

o nosso ministro.

Aqui há outra pérola do Sr. Pimentel, junto com o Mantega: “Mantega e Pimentel

defendem  investimentos  entre  Brics,  elevar  o  volume  de  investimento  em

infraestrutura”. Para onde Pimentel defendia infraestrutura? “Para Pimentel, o ponto a

ser considerado pelo grupo é a necessidade de ajudar o continente africano, o que

poderia ser feito com a criação de um banco de investimento do Brics.” Ele propôs um

banco de investimento para a África. E para o Brasil, Sr. Pimentel? O que o senhor

fez como ministro, além de comprar banana do Equador? Ah, ele fez, financiou a obra

da  Odebrecht  em  Cuba.  Liberou  R$150.000.000,00  do  banco  brasileiro  para  a

ampliação do aeroporto de Havana. É isso que o ministro Pimentel fez. É interessante

o nome do representante de novos negócios da Odebrecht, que fez o negócio com

Pimentel, Sr. Fábio Goebel. Esse é o outro nome do PT: muita propaganda. A verdade

está  aqui.  Estamos  colhendo a  safra  que o  PT plantou,  caríssimo amigo Antônio

Carlos  Arantes.  O  PT  plantou  vento,  e  a  população  brasileira  está  colhendo
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tempestade. Estamos colhendo tempestades. O texto diz que o crédito foi acertado

ainda  em  2013,  durante  uma  visita  de  Fernando  Pimentel  a  Havana.  Fernando

Pimentel visitou aquela cidade em 2013 e acertou a liberação de US$173.000.000,00

para ampliação do aeroporto da capital cubana e reforma de outros quatro em outras

cidades  do  país.  Imaginem  isso.  O  Sr.  Pimentel  liberou  para  Cuba

US$173.000.000,00 para o aeroporto de Havana e mais outros quatro, Robertinho,

meu querido amigo do juvenil do Atlético, lá da nossa Manhumirim. O Sr. Pimentel

liberou dinheiro não para Manhumirim, Alto Jequitibá, Alto Caparaó, Manhuaçu, mas

para Havana e mais quatro cidades de Cuba.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  –  Ilustre  deputado  João  Leite,

primeiramente cumprimento V. Exa., que traz um tema muito importante, até porque

hoje o deputado Rogério Correia aprovou um requerimento para fazer uma discussão

sobre  democracia,  sobre  liberdade  no  Brasil  e  em  Minas  Gerais.  Mas  a

fundamentação, o que está por trás do requerimento é a questão que diz que a prisão

de José Dirceu é um golpe. A Polícia Federal, deputado Dalmo, o Ministério Público

Federal,  a  Justiça  Federal  estão  dando um  golpe  no  País  quando determinam a

prisão.

Fazendo uma leitura hoje do jornal  Estadão, deputado João Leite, o articulista diz

que  o  juiz  Sérgio  Moro,  coincidentemente  da  13ª  Vara  Federal  em  Curitiba,  no

Paraná, possui um conjunto de provas muito robusto para que ele tenha tomado a

decisão, aliás, para todas as decisões que ele tem tomado. Diga-se de passagem que

nenhuma decisão dele foi reformada pelo STF até o presente momento, deputado

Dalmo.

Digo isso porque estamos fazendo aqui um link. Quando V. Exa. traz o assunto de

Pimentel,  devemos lembrar  que José Dirceu estava preso na Papuda em Brasília

dizendo  que  estava  fazendo  trabalho  de  consultoria.  O  governador  Fernando

Pimentel também tem denúncias graves contra ele, pois estava fazendo consultoria

sem nunca ter posto o pé na Fiemg. V. Exa. trouxe essa informação aqui também.

É  o  mesmo modelinho  que  está  sendo  reproduzido  em  outras  áreas.  Portanto

gostaria de alertar algumas figuras pensantes do PT, deputado João Leite, de que a



313
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CPI do BNDES está aberta. Nela teremos duas apurações e duas vertentes muito

claras. Primeiro, o financiamento liberado por Fernando Pimentel e seu envolvimento

com o empresário Benedito Bené, o mesmo empresário que bancou as mordomias do

governador e de sua esposa em um resort muito caro na Bahia. Foram três diárias na

ordem  de  quase R$13.000,00.  Foi  o  Bené  quem  bancou.  É  o  mesmo Bené que

conseguia fazer a ponte desses chamados financiamentos. É o mesmo BNDES de

quando o Lula pegou jatos da Andrade Gutierrez, da Odebrecht e viajou por vários

países, entre eles Cuba, Bolívia, Venezuela e tantos outros. É o mesmo BNDES. Ou

seja, não está tão difícil.  Fernando Pimentel,  à frente do BNDES, Lula, Dilma, PT,

Benedito, José Dirceu... Não está difícil. Agora, com a abertura da CPI do BNDES,

deputado Dilzon Melo, com certeza teremos desdobramentos muito mais fortes não

só em Minas, mas também em Brasília, ou melhor, não só em Brasília, mas também

em Minas. Lá em Brasília, a CPI do BNDES, deputado João Leite, terá condições de

apurar verdadeiramente quais foram os contratos, quais foram as garantias desses

contratos,  quais  foram  os  valores,  quais  foram  as  taxas  de  juros  que  se

comprometeram a pagar e qual garantia esses países deram. A troco de quê? Apurar

quais são as empresas que estão executando esses contratos, deputado Dilzon Melo,

quais são as obras. Aí vai ficar muito fácil. Alguns jornalistas estão dizendo que a CPI

do BNDES é o superpetrolão. A CPI do BNDES é o superpetrolão. Portanto, deputado

João Leite,  teremos desdobramentos sombrios  para o PT, para o chefe do Poder

Executivo de Minas Gerais e para o restante da cúpula do PT em Brasília. Agradeço a

V. Exa. e, mais uma vez, parabenizo-o pela lucidez do encaminhamento nesta Casa

de tão importante tema.

O  deputado  João  Leite*  –  Por  fim,  deputado  Sargento  Rodrigues,  temos  os

repasses feitos pelo BNDES, quando o governador Pimentel era ministro, para a Oli

Comunicação. São R$2.400.000,00. A dona da Oli Comunicação é a Sra. Carolina de

Oliveira, mulher do governador do Estado de Minas Gerais. Essa empresa recebeu

R$2.400.000,00.

Por  fim,  Minas  Gerais  tem censura.  O  jornal  Hoje  em Dia tem  sido  censurado

permanentemente. O editorial trouxe a censura feita pelo governo do Estado. Agora,
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na Assembleia, o bloco mudou de nome, mudou apenas uma letra: era Minas sem

Censura, agora é Minas tem Censura. 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  1.617/2015, da Comissão de

Política Agropecuária, 1.618/2015, da Comissão de Justiça, 1.622/2015, da Comissão

de Cultura, e 1.631 a 1.650/2015, da Comissão de Transporte.  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 18ª Reunião Ordinária, em 4/8/2015, do Projeto de

Lei  nº  1.385/2015,  do  deputado  Leonídio  Bouças,  e  dos  Requerimentos  nºs

1.377/2015, da Comissão de Política Agropecuária, 1.386/2015, do deputado Douglas

Melo,  1.400/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1.412  e  1.413/2015,  da

Comissão de Política Agropecuária,  1.507 a 1.510 e 1.512/2015, da Comissão de

Assuntos  Municipais,  1.520/2015,  do  deputado  Geraldo  Pimenta,  1.522/2015,  do

deputado Leonídio Bouças, e 1.523/2015, do deputado Geraldo Pimenta;

de Administração Pública – aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 4/8/2015, dos

Requerimentos nºs 1.169/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, 1.211/2015, da

Comissão  de  Segurança  Pública,  1.251/2015,  do  deputado  Ulysses  Gomes,

1.491/2015, da Comissão de Participação Popular, 1.500/2015, do deputado Anselmo
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José Domingos, e 1.511/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, e rejeição do

Requerimento nº 1.061/2015, do deputado Gustavo Valadares;

e da Pessoa com Deficiência – aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 4/8/2015,

do Projeto de Lei nº 978/2015, do deputado Ivair Nogueira, e do Requerimento nº

1.549/2015, do deputado Noraldino Júnior (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 1.922/2015, do deputado

Cabo Júlio, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.280/2015, o

Requerimento Ordinário nº 1.943/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 76/2015, e o Requerimento Ordinário nº

1.951/2015,  do  deputado João Leite,  em que solicita a  retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 1.541/2015 (Arquivem-se os projetos.).

O  presidente  (deputado  Anselmo José Domingos)  –  Requerimento  Ordinário  nº

1.923/2015, dos deputados Adalclever Lopes, Antônio Carlos Arantes e outros, em

que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Hospital Mater

Dei  pelos  35  anos  de  sua  fundação.  A  presidência  defere  o  requerimento  de

conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Requerimento Ordinário nº 1.947/2015,

dos deputados Duarte Bechir  e outros, em que solicitam a convocação de reunião

especial para homenagear o Instituto dos Advogados de Minas Gerais – Iamg – pelo

centenário de sua fundação. A presidência defere o requerimento de conformidade

com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI do

art.  232  do  Regimento  Interno,  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.950/2015,  dos

deputados  Durval  Ângelo  e  outros,  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião

especial para homenagear a Congregação dos Filhos de Maria Imaculada pelos 50

anos de sua presença na Arquidiocese e Metrópole Belo Horizonte; e, nos termos do

inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o  Requerimento  Ordinário  nº

1.932/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  nº  5.057/2014,  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.939,  1.940  e
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1.941/2015,  do  deputado  Inácio  Franco,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos

Projetos  de  Lei  nºs  442,  1.057  e  990/2011,  respectivamente,  o  Requerimento

Ordinário  nº  1.942/2015,  do  deputado  João  Alberto,  em  que  solicita  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  744/2011,  o  Requerimento  Ordinário  nº

1.944/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.042/2012, e o Requerimento Ordinário nº 1.948/2015, do deputado Fred

Costa, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 75/2011.

Votação de Requerimentos

O presidente – Requerimento Ordinário nº 1.911/2015, 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 Povoado Núcleo João Pinheiro, distrito de Funilândia. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.912/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja encaminhado à Concessionária Via 040 pedido de providências para que seja

solucionada a situação de risco existente 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. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.913/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja  encaminhado  à  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.  Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  Ordinário nº  1.914/2015,  da Comissão Extraordinária de Proteção

dos Animais, em que solicita seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina

Veterinária de Minas Gerais pedido de informações que contenham a justificativa para
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o não cumprimento da Resolução nº 1.069/2014 do Conselho Federal de Medicina

Veterinária, uma vez que essa norma entrou em vigor no dia 15/1/2015. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.915/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja encaminhado à Concessionária Via 040 pedido de providências para que possa

ser  apresentada  alternativa  aos  moradores  do  Município  de  Sete  Lagoas  que

obrigatoriamente  terão  que  arcar  com  altos  custos  do  pedágio  que  está  sendo

implantado na BR-040, uma vez que o posto de pedágio foi construído a 10 km de

Sete  Lagoas  e  não  há  caminho  alternativo  para  as  milhares  de  pessoas  que

trabalham e estudam em Belo Horizonte. Solicita, ainda, o encaminhamento de cópia

desse  requerimento  aos  órgãos  que  especifica.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.916/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

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,  localizada  no  Bairro  Várzea  da  Olaria,  no

Município de Itaúna. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.917/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências

com vistas a realização de estudos para se analisar a possibilidade de construção de

uma  trincheira  na  Rodovia  MG-050,  nas  proximidades  do  Restaurante  Formiga

Doceira, no Município de Itaúna.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.918/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em

que solicita seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de

informações sobre os critérios para a escolha do local de funcionamento do albergue

da Pedreira Prado Lopes, no Bairro Floresta, assim como sobre a previsão do prazo
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de  funcionamento  do  albergue  no  atual  local.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.919/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências

relativas à interrupção das obras no entroncamento das rodovias MG-050 e MG-446,

que  dão  acesso  ao  Município  de  Alpinópolis.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.920/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em

que  solicita  seja  encaminhado à  Fiemg pedido  de  providências  para  instalação e

oferta  de  cursos  técnicos  no  Município  de  Cambuí  e  região.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.921/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja  encaminhado  à  Concessionária  Via  040,  especificamente  no  Município  de

Congonhas, pedido de providências para que proceda à elaboração e execução de

plano  de  ação  visando  a  solucionar  de  imediato  as  situações  de  perigo  e  risco

iminente  nas  áreas  urbanas  que  são  cortadas  pela  BR-040,  à  definição  sobre  a

adoção  ou  não  da  solução  denominada  “Contorno  de  Congonhas”,  realizando-se

audiência pública nesta cidade, à instalação de passarelas provisórias para atender

moradores dos Bairros Pires, Vila Cardoso e Vila Marques, à manutenção de radares

existentes e à instalação de mais 15 radares, à conclusão do trevo de entrada para

Congonhas, no km 608, e a solução imediata para redução de velocidade no trecho

dos Bairros Pires e Vila Cardoso. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.924/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que  solicita  seja  encaminhado  ao  Sindicato  de  Hotéis,  Restaurantes,  Bares  e

similares  pedido  de  providências  para  que  esse  sindicato  se  posicione  sobre  os

preços acima dos valores de mercado praticados pelos comerciantes do Aeroporto
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Internacional de Confins. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.925/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado ao presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes,

Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana – Sindhorb – pedido de

informações sobre o motivo de valores acima dos praticados pelo mercado serem

cobrados  pelos  comerciantes  do  Aeroporto  Internacional  de  Confins  por  seus

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.926/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado à Empresa BH Airport pedido de informações sobre o

valor cobrado pelos produtos comercializados no Aeroporto Internacional de Confins,

se há uma parte destinada a melhorias do aeroporto e, em caso positivo, qual sua

porcentagem.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.927/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado à Empresa BH Airport pedido de informações sobre o

parâmetro  utilizado  para  a  escolha  dos  comerciantes  que  ocuparão  os  pontos

comerciais no Aeroporto Internacional de Confins.  Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.928/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado à Empresa BH Airport pedido de informações sobre os

critérios utilizados para fixar os valores cobrados pelo estacionamento no Aeroporto

Internacional de Confins, uma vez que a empresa é a administradora responsável.

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.929/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado à Empresa BH Airport pedido de informações sobre o

parâmetro utilizado nos novos contratos com os comerciantes para regular os preços

praticados no Aeroporto Internacional de Confins, bem como para que apresentem os
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referidos  contratos  e  as  referências  utilizadas.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.930/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita

seja encaminhado à Concessionária Via 040 pedido de providências com vistas à

implantação  de  radar  eletrônico  entre  os  quilômetros  460  a  465  da  BR-040,  no

sentido Sete Lagoas a Paraopeba.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.931/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que

solicita seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Igaratinga pedido de informações

sobre o suposto lançamento de efluentes de esgotamento sanitário, sem tratamento,

de origem urbana, nas águas do Rio São João e que medidas estão sendo adotadas,

incluindo-se os prazos para solucionar esse problema. Em votação, o requerimento.

As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (–

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.933/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja encaminhado à Operadora Vivo pedido de providências para o fornecimento de

telefonia  móvel  no  Distrito  de  São Bartolomeu,  no Município  de  Sem  Peixe,  pelo

Programa  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 1.934/2015, da Comissão de Transporte, 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 seu direito de ir e vir,  a despeito da instalação de praça de pedágio na

Rodovia BR-040.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.935/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita

seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências

para a instalação de redutores de velocidade na Rodovia MG-050, próximo ao km
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138, localizado na comunidade de Inhame, no Município de Divinópolis. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.936/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita

seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios pedido de providências para

que essa entidade dê apoio à aprovação de emenda à Medida Provisória nº 677/2015

que tenha como objetivo a inclusão do Estado de Minas Gerais em seus termos. Em

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

como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.938/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em

que solicita  seja encaminhado à Concessionária Autopista Fernão Dias  pedido de

providências para que seja implantada a mão dupla na via marginal da BR-381, no

trecho  de  aproximadamente  30  metros  entre  a  via  de  acesso  ao  povoado  de

Sapecado, Município de Itaguara, até a rotatória entre os quilômetros 574 e 575, para

acesso  no  sentido  São  Paulo.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.945/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita

seja  encaminhado  à  Tim  Telefonia,  à  Claro,  à  Vivo  e  à  Oi  Telefonia  pedido  de

providências  para a instalação de torres  de transmissão para telefonia móvel  nas

comunidades de Palmito e Luís Pereira, no Município de Cordisburgo. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.946/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita

seja  encaminhado  à  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  –  Aneel  –  pedido  de

informações  visando  esclarecer  os  pontos  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  1.949/2015,  da Comissão de Saúde,  em que solicita

seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Santa Luzia pedido de informações sobre

a situação dos veículos do Samu de propriedade do Estado que estão em imóvel
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pertencente  à  Prefeitura  e  também  a  destinação  e  o  uso  desses  veículos.  Em

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

como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  243/2015,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Turismo e Esporte pedido de informações sobre os

locais  em  que  serão  realizadas,  no  Estado,  as  Olimpíadas  de  2016,  quais

modalidades  de  esportes  e  os  países  que  já  confirmaram  sua  preparação  nos

municípios mineiros. A Mesa da Assembleia opina pela rejeição do requerimento. Em

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

como se encontram. (– Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Requerimento nº 282/2015, da Comissão de Administração Pública, em que solicita

seja encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de informações sobre os

servidores  da  secretaria  que  estão  à  disposição  de  sindicatos  e  a  sua  classe,

conforme dispõem os incisos de I a IV do § 1º do art. 34 da Constituição do Estado. 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 357/2015, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos

Municipais, em que solicitam seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas

pedido de informações com cópia do documento conclusivo da auditoria realizada nas

obras de construção dos terminais e das estações do BRT-Move metropolitano e do

Município  de  Belo  Horizonte.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  rejeição  do

requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Requerimento nº 372/2015, da Comissão de Administração Pública, em que solicita

seja encaminhado à diretora de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia

Militar pedido de informações sobre os alunos matriculados nos Colégios Tiradentes e

o vínculo desses alunos com os militares, tendo em vista que há denúncias de que o

Colégio  Tiradentes  tem  concedido  matrícula  a  alunos  sem  vínculo  com  militares,

preterindo alunos diretamente vinculados a militares. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em
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votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 372/2015 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 374/2015, do deputado João Leite e outros, em que solicita seja

encaminhado  ao  secretário  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  cópia  da

deliberação,  devidamente homologada pelo governador do Estado,  que originou a

Deliberação nº 1, de 11 de fevereiro de 2015, da Câmara de Coordenação-Geral,

Planejamento, Gestão e Finanças. 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 381/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  o

cumprimento  da  Lei  Orgânica  da  Polícia  Civil  do  Estado,  aprovada  em  2013,  a

convocação para a segunda fase do concurso dessa instituição e o cronograma de

convocações e prorrogação do edital. 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  398/2015,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao diretor-geral do DER-MG pedido de informações sobre a previsão

para o início das obras de melhoramento e pavimentação do trecho da MG-129 entre

São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara, já adjudicado à Construtora Vale Verde

Ltda., ou sobre o andamento das obras, caso já tenham sido iniciadas. 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 419/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja

encaminhado ao presidente da Cemig pedido de informações sobre quantos e quais

são os poços artesianos situados no Norte de Minas que estão inoperantes por falta

de  ligação  de  energia  elétrica.  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.



324
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Requerimento nº 427/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado ao comandante-geral da PMMG pedido de informações sobre o

total de apreensões de drogas nos últimos três anos no Estado, especificando-se os

tipos  e  quantidades  de  entorpecentes  apreendidos  em  cada  ano,  bem  como  a

quantidade  de  armas  de  fogo  e  explosivos.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela

aprovação  do  requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 427/2015 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  445/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  o

programa Fica Vivo, em especial quanto ao pagamento dos oficineiros, e a atual visão

do  governo  do  Estado  sobre  o  programa.  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 458/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  informações

sobre a existência de laboratórios de informática fechados nas unidades Gameleira e

Minas  Caixa,  nesta  capital,  apesar  de  devidamente  equipados,  cuja  compra  dos

equipamentos se deu em virtude de emenda do deputado Sargento Rodrigues.  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

458/2015 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 459/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de Defesa Social e ao

chefe de Polícia Civil pedido de informações sobre as razões de não aplicação da Lei

Complementar  nº  144,  de 2014.  A Mesa da Assembleia opina pela  aprovação do
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requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram.  (–  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

459/2015 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  493/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja

encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre as providências

tomadas com relação à estrutura física das Escolas Estaduais Ana Salles e Delfim

Moreira, no Município de Juiz de Fora, especificando-se as ações que foram e serão

realizadas, os prazos de sua concretização e os quantitativos dos custos financeiros.

A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 493/2015 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento nº 509/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Missionário Marcio

Santiago, em que solicitam seja encaminhado à secretária de Educação pedido de

informações referentes ao Programa Poupança Jovem, esclarecendo-se, de forma

detalhada, quais inscritos não receberam e a data programada para o recebimento,

se o governo dará continuidade ao programa, se o governo pagará o benefício e, em

caso afirmativo, qual a data prevista para o pagamento. 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  510/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre o motivo de os

ostomizados e os urostomizados de Juiz de Fora terem um fornecimento precário de

bolsas de ostomia por parte da empresa Saudelog Minas, esclarecendo também, de

forma detalhada, os pagamentos à empresa, sua situação fiscal e a distribuição de

insumos. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  nº  515/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre a previsão para a

finalização  das  obras  no  CTI  do  Hospital  João  Penido,  de  Juiz  de  Fora,  a

possibilidade de o atendimento ambulatorial ser realizado de modo improvisado em

outro local do hospital  até que sejam finalizadas as referidas obras, a posição da

Fhemig sobre  a reabertura  do  atendimento  ambulatorial  da  entidade e as  etapas

necessárias  para  a  reabertura  do  atendimento  de  porta  do  hospital.  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 525/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado ao secretário de Meio Ambiente, aos diretores-gerais do IEF e do Igam

e  aos  presidentes  da  Feam  e  da  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  os

avanços e as propostas de modernização do Cadastro Ambiental Rural. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta.  Em votação,  o Substitutivo  nº  1.  As deputadas  e os  deputados que o

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado o Requerimento nº 525/2015 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  526/2015,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre o motivo de sua

viagem  ao  Rio  de  Janeiro,  o  motivo  de  se  encontrar  em  missão  oficial,

especificamente  no  horário  noturno,  em  plena  segunda-feira  de  Carnaval,  em

restaurante apontado pelos guias turísticos como um dos mais caros dessa cidade, a

composição  da  comitiva,  cujos  carros  e  van  ocuparam,  com  seus  inúmeros

seguranças, a Rua Aníbal de Mendonça, no Bairro de Ipanema, obstruindo o trânsito,

a duração de sua estada na capital do Estado do Rio de Janeiro, o custo total dessa

viagem  e  quem  a  custeou,  bem  como  sobre  todas  as  viagens  oficiais,  com  as

mencionadas  especificações,  suportadas  financeiramente  pelo  erário,  realizadas

pelos governadores do Estado de Minas Gerais ao Estado do Rio de Janeiro desde o

ano de 2003 até a presente data. 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
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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 526/2015 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  538/2015,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao diretor-geral do DER-MG e ao secretário de Meio Ambiente pedido

de  informações  sobre  a  situação  das  obras  de  pavimentação  da  MG-760,  no

entroncamento  BR-262  –  Cava  Grande  –,  contorno  de  Timóteo.  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  539/2015,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  o

cronograma para o início da execução das obras de melhoramento e pavimentação

do  trecho  da  MG-129,  no  entroncamento  da  BR-381,  entre  São  Gonçalo  do  Rio

Abaixo e Santa Bárbara, ou sobre o andamento das obras, caso já iniciadas. 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 540/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita

seja encaminhado à presidente da Copasa-MG pedido de informações referentes ao

plano estadual de saneamento básico, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de

janeiro de 2007. 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 577/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita

seja  encaminhado  ao  secretário  de  Planejamento  pedido  de  informações,

consubstanciadas em relatórios, sobre o acompanhamento do 9º Objetivo do Milênio,

que versa sobre o combate à violência contra a mulher. 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  600/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  as  obras  do

Hospital Regional de Juiz de Fora quanto a etapas de conclusão das obras, sobre o

orçamento necessário por etapa, a participação dos governos federal e estadual no

custeio  e outras  que menciona.  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 608/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  informações

sobre  como  são  realizados  os  atendimentos  policiais  às  ocorrências  de  furto

qualificado mediante rompimento de obstáculos. 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 616/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em

que solicita seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre a

data  e  o  horário  previstos  para  o  pagamento  dos  recursos  referentes  ao  Cartão

Aliança pela Vida, atrasados desde fevereiro deste ano. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, considerando que não há quórum

para a continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da

reunião.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para a especial de amanhã, dia 6, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (–  A ordem  do  dia  anunciada  foi  publicada  na  edição  anterior.).

Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 6/8/2015

Presidência dos Deputados Ulysses Gomes e Dirceu Ribeiro

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

Correspondência:  Ofício  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 40/2015 – Projetos de Lei nºs 2.644 a

2.682/2015 – Requerimentos nºs 1.651 a 1.700/2015 – Requerimentos Ordinários nºs

1.952 e 1.953/2015 – Proposições Não Recebidas: Requerimentos das Comissões de

Saúde e de Transporte – Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho

e  de Cultura  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  do  deputado Emidinho  Madeira,  da

deputada Marília Campos e dos deputados Celinho do Sinttrocel e Dilzon Melo – 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Comunicação da Presidência

– Leitura de Comunicações – Despacho de Requerimentos: Requerimento Ordinário

nº 1.952/2015; deferimento – Questões de Ordem; chamada para recomposição do

número  regimental;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos –

Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes  –  Ulysses  Gomes  –  Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José

Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlete Magalhães – Bonifácio

Mourão – Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dilzon Melo –

Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado

– Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem –

Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo –

Glaycon Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair  Nogueira –

João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela –

Leonídio Bouças – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago – Neilando Pimenta

– Noraldino Júnior – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela
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Reis  –  Sargento  Rodrigues  –  Thiago  Cota  –  Tony Carlos  –  Vanderlei  Miranda  –

Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Dirceu Ribeiro) – 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 Marília Campos, 2ª-secretária  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Com a palavra, para proceder à leitura

da correspondência, o deputado Dirceu Ribeiro.

Correspondência

– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

Do Sr. Wieland Silberschneider, secretário adjunto de Planejamento, encaminhando

a estimativa das receitas e o demonstrativo da receita corrente líquida desse órgão

para o exercício de 2016. (– 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.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2015

Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (…)

§ 1º – Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais,

Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma,

Itabirito,  Itaúna,  Moeda,  Pará  de Minas,  Prudente  de  Morais,  Santa  Bárbara,  São

Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha, Sete Lagoas, Santana de Pirapama,

Araçaí,  Cordisburgo,  Paraopeba,  Caetanópolis,  Cachoeira  da  Prata,  Pequi,

Maravilhas e Papagaios.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Douglas Melo

Justificação:  Esta  proposição  de  lei  complementar  tem  por  objetivo  incluir  os

Municípios de Santana de Pirapama, Araçaí, Cordisburgo, Paraopeba, Caetanópolis,

Cachoeira da Prata, Pequi, Maravilhas e Papagaios no Colar Metropolitano de Belo

Horizonte.  O acréscimo de tais municípios justifica-se por sua evidente integração

espacial com os demais municípios que integram o Colar da RMBH.

O Colar Metropolitano é formado por municípios limítrofes à região metropolitana

que são afetados pelo processo de metropolização. Santana de Pirapama, Araçaí,

Cordisburgo,  Paraopeba,  Caetanópolis,  Cachoeira  da  Prata,  Pequi,  Maravilhas  e

Papagaios se enquadram nessa situação, portanto não há como não incluí-los.

Além  da  questão  territorial,  tais  localidades  têm  vínculos  com  os  municípios

integrantes da RMBH em importantes áreas, como a econômica, a educacional, a de

transportes,  a  ambiental  e  outras.  A  inclusão  permitirá  sua  articulação  com  os

municípios  integrantes  da  RMBH,  órgãos  e  entidades  federais  e  estaduais  para

promover o planejamento em função da região metropolitana, de modo a apoiar a

execução integrada das funções públicas de interesse comum.

Desse modo, os referidos municípios devem ser reconhecidos como integrantes do

Colar Metropolitano da RMBH.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação

desta iniciativa.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 1/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.644/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Beneficente  de  Ipatinga,  com  sede  no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Beneficente de Ipatinga, com

sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação: O Instituto Beneficente de Ipatinga, que atua de forma apartidária na

área  específica  de  atendimento,  tem  como  objetivo  prestar  serviços  gratuitos,

permanentes  e  sem  qualquer  discriminação  de  clientela  àqueles  que  deles

necessitarem, além de promover ações nas áreas da assistência social, educação,

cultura,  esporte  e  saúde,  com  a  finalidade  de  erradicar  a  pobreza  e  a  fome,

implementando  a  política  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,  entre

outros.

Ademais, em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.645/2015

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Desoneração Parcial do IPVA aos

Usuários das Rodovias Concessionadas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa de Desoneração

Parcial do IPVA aos Usuários das Rodovias Concessionadas do Estado de Minas

Gerais, que tem por objetivo conceder créditos vinculados ao pagamento de tarifa de

pedágio.

Art. 2º – A pessoa física ou jurídica que efetuar pagamento de tarifa de pedágio em

qualquer uma das rodovias concessionadas do Estado fará jus ao recebimento de

créditos do Tesouro do Estado.

Parágrafo  único  –  Os  créditos  previstos  no  caput deste  artigo  somente  serão

concedidos à pessoa física ou jurídica com inscrição, respectivamente, no Cadastro

de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF – ou no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF.

Art.  3º  –  O  cadastramento  no  programa  a  que  se  refere  o  art.  1º,  o

acompanhamento dos créditos  obtidos, bem como sua utilização serão efetuados,

eletronicamente, através de site na internet, disponibilizado para esse fim.

Art.  4º  – Aos  usuários  cadastrados no programa será atribuído  crédito no valor

correspondente a 10% (dez por cento) do total dos pagamentos de tarifa de pedágio

realizados pelos respectivos usuários diretamente nos guichês das praças de pedágio

ou através de fatura emitida por serviço conveniado de identificação e pagamento

eletrônico.

Parágrafo único – Para fins de cálculo do valor do crédito a ser  concedido aos

usuários, será considerado:

I – o mês de referência em que ocorreram os pagamentos das tarifas de pedágio;

II – o montante recolhido referente ao pagamento de tarifa de pedágio relativamente

ao mês de referência previsto no inciso I.

Art. 5º – A pessoa física ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art. 2º

desta lei deverá utilizá-los, exclusivamente, para quitar ou abater o valor do débito do

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA  –  do  exercício

seguinte.

Parágrafo único – O IPVA, quando quitado ou abatido pelo crédito previsto no art.

2º, não poderá sofrer qualquer decréscimo quanto ao cálculo do percentual destinado

aos municípios.
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Art. 6º – Para receber os créditos a que se refere o art. 2º, o usuário deverá, a cada

pagamento de tarifa de pedágio, fazer-se registrar através do número do CPF ou

CNPJ e solicitar do operador do guichê da praça de pedágio o respectivo recibo.

Parágrafo único – No caso do pagamento através de fatura expedida por empresa

conveniada  de  identificação  e  pagamento  eletrônico,  o  usuário  deverá  solicitar  o

registro à empresa, que fica obrigada a repassar à autoridade competente os valores

pagos.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias.

Art.  8º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Arlete Magalhães

Justificação: Há uma discussão nos meios jurídicos entre aqueles que consideram

inconstitucional a vinculação de qualquer imposto a um determinado programa ou

ação do governo e aqueles que consideram a taxa de pedágio uma bitributação, e,

assim sendo, também seria inconstitucional.

O  Estado  de  Minas  Gerais  possui  a  maior  malha  rodoviária  do  País  e  vem

administrando  as  grandes  rodovias  estaduais  através  de  contratos  firmados  com

concessionárias, as quais, com os recursos obtidos pela cobrança de pedágio, fazem

a conservação e as obras necessárias para a boa prestação desse serviço. Ocorre,

porém, que o governo federal colocou todas as rodovias do Estado em processo de

concessão, o que criará muito mais pedágios em Minas. Os usuários das rodovias,

que são proprietários dos veículos que por elas trafegam, estão obrigados a pagar,

anualmente, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA –, imposto

que, apesar de não vinculado, deveria ser usado na manutenção e expansão da rede

rodoviária estadual, já que é pago, exclusivamente, pelos usuários delas.

É injusto que os proprietários de veículos, tanto pessoa física como jurídica, tenham

que pagar  a tarifa  de pedágio  e  mais  o IPVA, com a expectativa  de  receber  um

mesmo serviço público, pagando duas vezes.

Além disso, o IPVA, ao incidir sobre todo tipo de transporte, se torna um imposto
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inflacionário, pois na planilha de custo de toda mercadoria e do serviço de transporte

coletivo interurbano o seu valor é logicamente incluído.

Apresento este projeto de lei que desonera parcialmente os usuários que pagam

pedágios,  amenizando  os  gastos  tanto  das  pessoas  quanto  das  empresas,

principalmente  no  início  do  ano,  época  em  que  os  compromissos  financeiros

complicam a vida de todos.

Espero, pois, receber a aprovação dos nobres pares da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, por considerar justa a 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 2.646/2015

Disponibiliza  assentos  vagos  nos  veículos  de  transporte  público  escolar  para

professores e servidores administrativos da rede estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os assentos vagos nos veículos de transporte público escolar de alunos da

educação básica da rede pública estadual serão disponibilizados para os professores

e os servidores administrativos da rede estadual de ensino.

Parágrafo único – Considera-se assento vago aquele que não está sendo usado

pelos alunos levando-se em conta o total dos usuários inscritos na rota objeto do

veículo e o número máximo de assentos.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Arlete Magalhães

Justificação: O presente projeto de lei  objetiva atender a demanda existente em

todo o território de Minas Gerais no que diz respeito ao acesso dos professores e

servidores públicos às escolas localizadas no meio rural. O projeto de lei em comento

visa a permitir aos professores e demais servidores da rede pública estadual o uso do

transporte  escolar  que  já  é  oferecido  direta  ou  indiretamente  pelo  poder  público

estadual aos alunos matriculados em escolas da rede pública, sem nenhum custo

adicional,  na  medida  em  que  será  ofertada  tal  possibilidade  desde  que  existam

assentos vagos disponíveis e não haja alteração de rota. Como se depreende do
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disposto no parágrafo único do art. 1º, os assentos disponibilizados para os referidos

professores e servidores serão aqueles existentes entre o número máximo de alunos

inscritos na rota objeto do transporte e o número máximo de assentos instalados no

veículo. Destaca-se, ainda, que professores e servidores lotados em escolas da zona

rural enfrentam os mesmos obstáculos de deslocamento que enfrentam os alunos.

Portanto,  o  atendimento  desta  demanda,  além  de  motivar  e  dar  segurança  aos

beneficiários,  auxilia também no processo de integração dos usuários do meio de

locomoção. Urge ressaltar que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases,

bem como o Plano Nacional de Educação, estimulam a valorização dos profissionais

de educação como instrumento de melhoria da qualidade do ensino público. Portanto,

criar  normas  que  proporcionem  melhor  acesso  ao  trabalho  aos  profissionais

vinculados a educação é fortalecer a própria política educacional e valorizar o sistema

como um todo.

– 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 2.647/2015

Obriga os planos de saúde públicos e privados a manterem e compartilharem entre

si  e  com o Sistema Único de Saúde – SUS – banco de dados com informações

médicas sobre seus pacientes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os planos  de  saúde públicos  e  privados  operantes  no  Estado  devem

manter  banco  de  dados  com  informações  médicas  sobre  seus  pacientes  e

respectivos dependentes.

§  1º  –  Devem  constar  no  banco  de  dados,  especificamente,  as  seguintes

informações:

I – histórico de alergias a medicamentos, especialmente os anestésicos;

II – histórico de procedimentos cirúrgicos, transplantes, implantes, próteses e outras

informações sobre procedimentos invasivos;

III – histórico de distúrbios cardíacos, respiratórios e gástricos;

IV – tipo sanguíneo;

V – exames médicos; e
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VI – histórico de reações alérgicas.

§ 2º – Não serão compartilhadas as seguintes informações:

I – endereço e telefone dos pacientes;

II – números de identificação, como de RG e CPF; e

III – local de trabalho ou informações financeiras.

§ 3º – A indexação dos pacientes será feita pelo nome, e os casos de homonímia

serão indexados pelo nome da mãe e, sucessivamente, pelo nome do pai.

Art. 2º – Os bancos de dados serão compartilhados entre todos os planos de saúde

e com os gestores locais ou regionais do Sistema Único de Saúde – SUS –, através

de  sítio  próprio  na  rede  mundial  de  computadores,  para  serem  usados

exclusivamente em emergências médicas clínicas ou hospitalares.

Parágrafo  único  – O administrador  do  banco de dados  poderá ser  a Secretaria

Estadual de Saúde ou outro órgão público ou privado, definido em regulamento.

Art. 3º – O executivo regulamentará esta lei em cento e oitenta dias.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Arlete Magalhães

Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  obriga  os  planos  de  saúde  públicos  e

privados a manterem e compartilharem entre si e com o Sistema Único de Saúde –

SUS – um banco de dados de informações médicas sobre seus pacientes, com o

objetivo melhorar a qualidade de informações sobre os pacientes. Essas informações

têm consequências imediatas sobre a assistência médica prestada, principalmente a

assistência de urgência,  quando qualquer  erro ou dúvida sobre o atendimento ao

paciente pode se tornar fatal. Com a aplicação dessa ferramenta, o médico não terá

de se preocupar com o histórico do paciente – se ele guardou todos os exames, se os

trará no dia da consulta –, pois com o acesso às informações sobre o passado de

seus pacientes terá maior segurança no diagnóstico e no procedimento, tornando-os

mais eficazes.

Há também a questão das reações alérgicas, pois  em uma emergência onde a

pessoa não pode se manifestar sobre seu histórico alérgico, qualquer atitude errônea

poderá acarretar dano irreversível e até levar à morte.
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Portanto, tendo em vista a melhora no atendimento aos cidadãos, a agilidade para

atender a demandas de emergência e a economia, ao serem evitados procedimentos

desnecessários, é que apresento este projeto de lei para apreciação desta Casa.

– 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 2.648/2015

Institui o Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização da população quanto a

doação de sangue, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  no  Estado  o  Junho  Vermelho,  mês  dedicado  à

conscientização da população quanto a importância da doação de sangue.

Art. 2º – O Junho Vermelho passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos

do Estado.

Art. 3º – A conscientização sobre a doação de sangue de que trata o art. 1º desta lei

será feita por meio de ações e campanhas a cada mês de junho e ficará a cargo da

Secretaria de Saúde, como parte do calendário anual de realizações dessa pasta.

Art. 4º – A Secretaria de Saúde realizará a cada ano, a critério dos seus gestores,

principalmente  por  meio  de  suas  unidades  de  saúde  e  em  cooperação  com  a

iniciativa  privada,  com  entidades  civis  e  organizações  profissionais  e  científicas,

campanhas de esclarecimentos, educativas e preventivas, visando criar a cultura do

hábito de doar e torná-lo um hábito na vida dos cidadãos.

Art.  5º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.  6º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei,  no  que  couber,  no  prazo

máximo de sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Arlete Magalhães

Justificação: O presente projeto de lei  tem por  objetivo criar  a campanha Junho

Vermelho para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue,

valorizando  o  ato de doar,  reforçando a  sua  importância  e  buscando  torná-lo  um

hábito na vida do cidadão.
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De  acordo  com  a Organização  Mundial  da  Saúde,  a  recomendação  é  que  o

percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% de sua população.

No Brasil esse número é preocupante, pois não chega a 2%. Segundo o Ministério da

Saúde, essa quantidade ainda sofre uma queda alarmante durante o inverno e as

férias, períodos em quem os hemocentros são praticamente obrigados a operar com

menos que o mínimo necessário.

A campanha é nacional, e Minas precisa dar o exemplo saindo na frente com a essa

oficialização. A ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil colocará

em pauta tema tão importante, chamando a atenção de todos, órgãos do governo,

empresas, entidades de classe, associações, federações, sociedade civil organizada

para, efetivamente, discutir o tema.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.649/2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  a doar  ao Município  de  Juiz de  Fora o imóvel  que

especifica após sua desocupação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Juiz de Fora o

imóvel  de propriedade do Estado com área de 2.386,00 m²  (dois  mil  trezentos e

oitenta e seis metros quadrados), situado na Av. Barão do Rio Branco, esquina com a

rua Marechal Deodoro, no Município de Juiz de Fora, registrado sob a Matrícula nº

6.995, no Livro de Transcrição de Imóvel nº 3 F, na fl. 272, no Cartório do 2º Ofício de

Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Juiz  de  Fora,  prédio  denominado  Fórum

Benjamim Colucci,  onde atualmente  hoje  funciona a  sede do Poder  Judiciário  da

Comarca de Juiz de Fora.

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

implantação da Câmara Municipal de Juiz de Fora.

Art.  2º  – A doação referida no art.  1º desta lei  só se efetivará quando o Poder

Judiciário deixar de ocupar o imóvel descrito nesta lei.

Art. 3º – 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. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação:  O Fórum Benjamim Colucci,  em Juiz de Fora,  abriga atualmente  a

estrutura do Poder Judiciário de Juiz de Fora, estando em funcionamento ali  suas

varas cíveis, de execução, criminal e de família. Tal prédio foi adquirido em 1946 pelo

Estado e sua destinação foi a construção do Palácio da Justiça.

A  demanda  e  a  especialização  forçaram  o  Poder  Judiciário  a  aumentar

sensivelmente a estrutura e majorar o número de salas. Todavia, atingiu-se um ponto

que não há mais espaço físico para suportar nenhuma alteração ou criação novas

varas, tendo sido utilizado inclusive o porão do prédio para implantação de varas de

família. Os juizados especiais e as varas da fazenda foram deslocados para um outro

prédio a quilômetros de distância.

O Tribunal  de Justiça autorizou a criação de novas varas na comarca devido à

grande  demanda  do  judiciário.  Contudo,  devido  à  falta  de  espaço  físico  para

implantação  de  novas  varas,  vem  ocorrendo  acúmulo  de  serviço  e  atraso  na

resolução de processos, prejudicando a população local e sobrecarregando o próprio

judiciário.

O estacionamento do prédio comporta apenas alguns carros, o que dificulta aos

funcionários, aos visitantes e as partes. Melhoras estruturais devem ser realizadas,

porém não são possíveis em virtude da mesma limitação. Não bastasse, as salas,

gabinetes e secretarias são pequenas e ultrapassadas. A população e os funcionários

são penalizados, e o acesso ao judiciário fica de certa forma limitado.

Além disso, a falta de espaço ofende as leis de urbanismo e meio ambiente do

trabalho.  Após  anos  de  estudo  e  discussão,  em  que  o  prejuízo  da  população

transpareceu pela  morosidade ocasionada pelo pouco espaço físico,  chegou-se à

conclusão  de  que  a  única  saída  seria  a  construção  de  um  novo  fórum  para  a

Comarca de Juiz de Fora.

A prefeitura municipal já realizou a doação do terreno para a construção do novo

fórum e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais disponibilizou verbas. A

prefeitura fez melhorias de acesso no local, e o terreno ficou preparado para receber

a obra.
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Contudo, após estudos, o TJMG manifestou seu entendimento de que o terreno

seria insuficiente para a construção do fórum, uma vez que a regulamentação exige

uma praça de estacionamento. Dessa forma, procurou-se a cessão de outros terreno

por parte do município.

Ocorre que o terreno foi segmentado de forma que fosse doado para a Defensoria

Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal

de Juiz de Fora promoverem obras e se instalarem no local. Como o novo fórum só

seria implantado ali se o município doasse mais uma faixa de terreno, uma dessas

instituições teria que ceder seu terreno para o Poder Judiciário.

Decidiu-se  então  que  a  Câmara  Municipal  abriria  mão  da  área  que  lhe  seria

destinada para que o Poder Judiciário pudesse aumentar sua área no terreno a ser

doado pelo Município de Juiz de Fora e podendo assim finalmente iniciar as obras do

novo fórum. Mas isso ocasionaria um problema, posto que a Câmara não teria local

para seu funcionamento se assim fizesse.

Com a mudança do fórum para o terreno doado, o atual fórum ficaria sem serventia,

gerando apenas gastos para sua manutenção sem um aproveitamento adequado.

Assim, seria interessante para o Estado a doação do referido imóvel para o Município

de  Juiz  de  Fora,  para  que  este  instalasse  ali  a  sua  câmara  de  vereadores,

possibilitando assim a doação do terreno municipal para o poder estatal, para que

este realize ali as obras do novo fórum.

Observa-se,  portanto,  que o novo fórum da Comarca de Juiz  de  Fora somente

poderá será construído se o Estado efetivar a doação do imóvel objeto desta lei ao

Município de Juiz de Fora, sendo esta doação de interesse público tanto do Estado

quanto da população de Juiz de Fora e região.

Portanto,  a  referida  doação  se  daria  por  necessidade  do  interesse  público  do

Estado que poderia possibilitar a construção de um novo fórum na Comarca de Juiz

de  Fora,  satisfazendo  assim  seus  interesses  de  ampliação  e  de  uma sede  mais

moderna que pudesse atender satisfatoriamente à população.

Impende asseverar ainda que a doação do imóvel traria benefícios ao povo de Juiz

de Fora, possibilitaria uma nova sede, maior e mais moderna ao Poder Judiciário,

bem como livraria  o  Estado do ônus  de manter  um prédio  imenso,  velho  e  com



342
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

estruturas  deficitárias  em  sua  propriedade,  dispendendo  valores  altos  para  sua

manutenção.

Narram-se os fatos para registro histórico que justificam a doação do referido imóvel

para o município. Consigna-se ainda que a doação só surtiria efeitos quando o novo

prédio do fórum fosse construído na cidade e para lá se mudasse o Poder Judiciário

Estadual, desocupando o imóvel objeto desta Proposição.

Tal medida visa assegurar o Estado e o Poder Judiciário, impossibilitando que este

ficasse sem sede até a conclusão das obras. Em contra partida, o Estado se obrigaria

a doar o referido imóvel tão logo a construção do novo prédio fosse realizada.

Visando resguardar ainda os interesses públicos, caso o imóvel não fosse doado

por parte do Município para o Estado possibilitando assim a construção da nova sede,

essa doação do Estado não ocorrerá, como resguarda a destinação dada ao imóvel

para os fins que se especifica o parágrafo único do art. 1º.

Para  possibilitar  a  doação  do  referido  imóvel  que  atenderia  ao  princípio  da

supremacia do interesse pública de construção de um novo fórum na Comarca de

Juiz de Fora é que se requer o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação do

referido 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 2.650/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.279/2013)

Institui  o Programa Estadual de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento

das Águas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei tem por finalidade instituir normas que regulamentem a política

pública de conservação, uso racional e reaproveitamento de águas.

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art.  2º  –  Fica  instituído o  Programa Estadual  de  Conservação,  Uso Racional  e

Reaproveitamento das Águas.

Parágrafo  único  –  O  Programa  Estadual  de  Conservação,  Uso  Racional  e
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Reaproveitamento  das  Águas  objetiva  a  promoção  de  medidas  necessárias  à

conservação, à redução do desperdício e à utilização de fontes alternativas para a

captação e o aproveitamento da água nas edificações, bem como à conscientização

dos usuários sobre a sua importância para a vida.

Art. 3º – Para os fins desta lei, considera-se:

I – conservação: o conjunto de ações que propiciam a redução da poluição e dos

prejuízos por ela causados;

II – uso racional das águas: o conjunto de ações destinadas a evitar o desperdício

de água;

III  –  água  potável:  aquela  destinada  ao  consumo  humano,  cujos  parâmetros

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade,

não oferecendo riscos à saúde;

IV  –  desperdício  de  água:  o  volume  de  água  potável  dispensado  sem

aproveitamento ou pelo uso abusivo;

V – reaproveitamento das águas: o processo pelo qual a água, potável ou não, é

reutilizada para o mesmo ou outro fim;

VI  –  serviço  de  abastecimento  público  de  água:  o  conjunto  de  atividades,

instalações  e  equipamentos  destinados  a  fornecer  água  potável  para  uma

comunidade;

VII – fonte alternativa: o local distinto do sistema de abastecimento público onde é

possível captar a água para o consumo humano; e

VIII – águas servidas: as águas que foram utilizadas em tanques, pias, máquinas de

lavar, bidês, chuveiros, banheiras e outros equipamentos.

CAPÍTULO II

Da Conservação e do Uso Racional da Água

Art. 4º – A conservação dos mananciais exige, entre outras, as seguintes medidas:

I – a coleta e o tratamento de esgotos;

II – o controle da ocupação urbana;

III – o controle da poluição de córregos, rios e lagos;

IV – a educação ambiental para evitar a poluição e o desperdício.

Art.  5º  –  O uso  racional  das  águas  implica  combate  ao  comprometimento  dos

mananciais e ao desperdício e compreende, principalmente:
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I – o desenvolvimento e a disseminação de ações educacionais sobre a importância

do uso racional da água para o ser humano e para o meio ambiente;

II – a progressiva substituição dos hidrômetros convencionais e a implantação de

medição computadorizada, com telemetria, para o acompanhamento do consumo;

III – a correção sistemática de falhas no sistema de medição, bem como a detecção

de eventuais vazamentos como resultado da maior eficiência no sistema de medição

e leitura à distância; e

IV – a intensificação da fiscalização relativa a ligações irregulares ou clandestinas

na rede de água e em ramais, assim como a fraudes nos hidrômetros.

Art. 6º – A captação de água nos rios, nos córregos, nos riachos, nas lagoas e nos

mananciais,  para qualquer finalidade, no Estado, só poderá ser feita a jusante de

onde será utilizada e sempre após o local de retorno da água já tratada e livre de

resíduos que impeçam a sua utilização como potável.

Parágrafo  único  –  As  empresas  responsáveis  pela  captação,  tratamento  e

distribuição de água terão o prazo de cinco anos para se adequarem aos dispositivos

desta lei.

Art.  7º  – Cumpre às concessionárias,  aos permissionários  e aos outorgados de

captação, uso e distribuição de água a obrigatoriedade de implementar meios que

viabilizem o tratamento da água utilizada para que esta, ao retornar ao curso de onde

foi captada, esteja em condições ideais para consumo.

Art. 8º – Para combater o desperdício de água nas edificações, serão utilizados,

entre outros, os seguintes equipamentos:

I – bacias sanitárias de volume reduzido de descarga;

II – chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga;

III – torneiras com arejadores.

Parágrafo único – Nos condomínios, além dos equipamentos para o combate ao

desperdício de água, serão instalados hidrômetros para medição individualizada do

volume de água consumido.

Art. 9º – Os sistemas hidráulico e sanitário das novas edificações serão projetados

de modo a propiciar a economia e o combate ao desperdício de água, privilegiando a

sustentabilidade dos recursos hídricos, sem prejuízo do conforto e da segurança dos

habitantes.
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CAPÍTULO III

Do Reaproveitamento das Águas

Art. 10 – O reaproveitamento das águas destina-se a diminuir a demanda de água,

aumentando  as  condições  de  atendimento  e  reduzindo  a  possibilidade  de

inundações.

Art. 11 – As ações de reaproveitamento das águas compreendem basicamente:

I – a captação, o armazenamento e a utilização de água proveniente das chuvas;

II – a captação, o armazenamento e a utilização de águas servidas.

Art.  12  –  A  água  das  chuvas  será  captada  na  cobertura  das  edificações  e

encaminhada a uma cisterna ou tanque para ser utilizada em atividades que não

requeiram o uso de água potável proveniente do serviço de abastecimento público de

água, tais como a lavagem de roupas, vidros, calçadas, pisos, veículos e a irrigação

de hortas e jardins.

Art. 13 – As águas servidas serão captadas, direcionadas por meio de encanamento

próprio e conduzidas a reservatórios destinados a abastecer as descargas de vasos

sanitários ou mictórios.

Parágrafo único – O regulamento desta lei  definirá parâmetros e procedimentos

visando à economicidade das edificações e à viabilidade técnica para atender  ao

disposto no caput deste artigo.

Art. 14 – As águas dos lagos artificiais e chafarizes de parques, praças e jardins

serão provenientes de ações de reaproveitamento.

Parágrafo único – O disposto no caput deste artigo refere-se apenas às águas do

sistema público de abastecimento.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art.  15  –  No  caso  de  construções  e  reformas  cujos  projetos  já  tenham  sido

aprovados, o interessado em participar do Programa Estadual de Conservação, Uso

Racional e Reaproveitamento das Águas poderá solicitar especificações técnicas ou

apresentar novo projeto que contemple a instalação dos equipamentos destinados ao

reaproveitamento das águas.

Art.  16  –  O  poder  público  poderá  cadastrar  as  edificações  que  aderirem  ao
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Programa Estadual de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento das Águas

para fins de estudos referentes a incentivos.

Art. 17 – Na regulamentação do Programa Estadual de Conservação, Uso Racional

e  Reaproveitamento  das  Águas,  serão  ouvidos,  em  audiências  públicas,  técnicos

vinculados a atividades de preservação e conservação do meio ambiente.

Parágrafo  único  –  A regulamentação  estabelecerá  os  requisitos  necessários  à

instalação e ao dimensionamento dos equipamentos destinados à conservação, ao

uso racional e ao reaproveitamento das águas, com vista à aprovação dos projetos,

visando à viabilidade técnica nos termos do § 2º do art. 10 desta lei.

Art.  18  –  O  não  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  implica  negativa  de

licenciamento para as edificações a serem executadas a partir da sua vigência.

Art. 19 – Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, tendo cumprimento

obrigatório no ano seguinte à sua vigência.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Fred Costa – Paulo Lamac.

Justificação:  As  águas  pluviais,  devido  ao  uso  inadequado,  acabam  sendo

desperdiçadas em solos, rios, lagos e oceanos, causando também em alguns locais

urbanos do País problemas como inundações, alagamentos e desabamentos.

Os elevados índices de construção, a população urbana em constante crescimento,

sistemas de drenagens deficientes e diversos outros fatores são adversidades que

contribuem  para  a  ocorrência  desses  alagamentos  em grandes  proporções.  Essa

problemática ocorre devido a alguns fatores, e em grande parte dessas situações o

maior responsável deste problema é o ser humano.

A quantidade  de  lixo  depositado nas ruas  pelo  próprio  homem contribui  para  o

assoreamento dos rios, fechamento das passagens de água, entre outros fatores que

colaboram para esses acontecimentos.

O aproveitamento, a coleta e o armazenamento das águas de chuva são práticas

utilizadas há muitos anos. Porém com o passar do tempo, essa prática começou a ser

esquecida, e surgiram as instalações hidrossanitárias nas residências. Ultimamente

vem-se buscando a retomada dessa técnica para aproveitar as águas pluviais.

As cisternas, tão usadas durante séculos atrás através do sistema de captação de
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água de chuva, podem voltar a ser utilizadas como estrutura de armazenamento das

águas pluviais, desde que haja cuidado com os mananciais.

Esse sistema de construção de cisternas tem uma vantagem de não impactar as

reservas naturais, porém no Brasil estão sendo desenvolvidos também sistemas de

captação de águas pluviais mais adiantados tecnologicamente, os quais têm filtro,

boia-mangueira, sifão-ladrão e freio d’água. A captação de água é feita através de

calhas e telhado, em seguida é lançada no reservatório.

A escassez de água potável é decorrente de alguns fatores, como o crescimento

populacional  e  a  perda  dos  mananciais  causada  pela  poluição.  O  aumento  da

população exige um gasto maior de água potável e com isso maior necessidade de

utilização dos mananciais, porém com a poluição deste torna-se inviável o seu uso.

O  consumo  irresponsável  e  a  poluição  dos  mananciais  são  fatores  que  vêm

contribuindo  para  a  falta  de  água  potável.  Essa  adversidade  e  outras  como  o

desenvolvimento das cidades sem um planejamento ambiental correto vêm causando

prejuízos, pois, com a falta de organização populacional, o abastecimento de águas

potáveis para toda a população torna-se cada vez mais complicado.

O uso irracional da água potável para fins menos nobres vem contribuindo cada vez

mais para a escassez de águas. Com o tempo vem se tornando inviável a utilização

das águas para irrigação de jardins, lavagens em geral, entre outras situações que

não exijam um alto padrão de potabilidade.

Enquanto em alguns locais é observado o desperdício das águas potáveis sem a

preocupação  de  armazenar  as  águas  pluviais,  em  outras  localidades  vem  se

observando a necessidade de aproveitar estas águas. A região semiárida do Brasil é

um exemplo disto, é observada a necessidade de aproveitar as águas pluviais com o

objetivo de melhorar a realidade da população que vive nessa localidade.

Um programa federal de mobilização social para a convivência com o semiárido foi

criado com o nome de Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC. Foi desenvolvido a

partir de uma combinação feita entre a sociedade civil e os governos com a intenção

de construir  cisternas para o armazenamento de águas pluviais,  contribuindo para

que se tenha a viabilização de acesso da água para a população rural do semiárido

brasileiro.
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Depois  de  um  estudo  desse  programa,  desenvolveu-se  uma  entidade  que  foi

batizada como Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA. De acordo com a carta de

princípios  a entidade busca:  apoiar  os interesses,  potencialidades e necessidades

das  populações  locais,  em  especial  dos  agricultores  familiares.  Para  tanto,  suas

ações baseiam-se em: a) conservação, uso sustentável e recomposição ambiental

dos recursos naturais do semiárido; b) quebra do monopólio de acesso à terra, água

e outros meios de produção de forma que esses elementos,  juntos,  promovam o

desenvolvimento humano sustentável do semiárido.

Em  conjunto  com  esses  objetivos,  a  articulação  procura  implementar  ações

integradas,  difundir  métodos,  técnicas  e  procedimentos  que  contribuam  para  a

convivência com o semiárido, sensibilizar a sociedade civil, os formadores de opinião

e  os  políticos  que  decidem  e  contribuir  para  a  formulação  e  monitoramento  de

políticas públicas voltadas para essa região do Brasil. (ASA, 2000).

O aproveitamento das águas de chuva evita o uso inadequado da água potável e

alerta sobre a possibilidade da redução de custos nas companhias de abastecimento,

garantindo o suprimento e distribuição de água potável mais barata às residências.

A utilização da água para fins menos nobres em residências ou estabelecimento

comercial, a poluição de mananciais, enchentes e alagamentos causados por falta de

drenagem, e diversos outros problemas são fatores que vêm despertando em muitas

pessoas a necessidade de criar maneiras de armazenar e utilizar as águas de chuva,

procurando desenvolver normas e leis para melhor aproveitamento de águas pluviais.

A exploração da água para uso doméstico passa por alguns critérios e, a depender

para que fim a água será consumida, exige-se qualidade da água que atenda aos

padrões de potabilidade, ou seja, à Portaria nº 518, de 2004, do Ministério da Saúde

(Brasil, 2004). Para as demais utilizações não são necessárias as características de

qualidade.

A  partir  das  adversidades  existentes  é  que  surge  a  necessidade  de  se

estabelecerem leis e normas para o aproveitamento de águas pluviais, para que se

possua um sistema de manejo de águas pluviais.

Um projeto para ser desenvolvido corretamente deve ser discutido e seguido de

forma coerente com a legislação para que não venha a trazer prejuízos futuros. As
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normas técnicas e as leis existentes estão contribuindo cada vez mais para que seja

aplicado um sistema de qualidade e eficaz.

O  aproveitamento  das  águas  pluviais  é  algo  que  vem  sendo  discutido

mundialmente, todos procurando incentivar a utilização das águas de chuva em fins

menos nobres.

A água de chuva é muito utilizada em vário países, como se observa nos países

como Japão, Alemanha, Estados Unidos. Atualmente também existe o interesse pelo

aproveitamento da água pluvial no cenário nacional. O desenvolvimento de projetos

de leis, leis e normas técnicas que contribuem para uma qualidade do sistema e da

captação de águas está sendo muito discutido atualmente.

Esse  trabalho  terá  como  objetivo  geral  o  incentivo  de  legislações  e  normas

brasileiras  para  o  aproveitamento  das  águas  da  chuva  no  meio  urbano  e,  como

objetivos específicos, conhecer e comparar as legislações e normas existentes.

A utilização das águas pluviais devido às vantagens econômicas e ambientais, e

também pela facilidade de implantação do sistema, vem sendo muito discutida em

nível mundial, porém ainda deixa muito a desejar no cenário nacional.

A Agenda 21 é um programa de ações que tem o apoio de governos de diversos

países e instituições da sociedade. Esse programa tem como objetivo estimular um

novo  padrão  de  desenvolvimento,  ajustando  métodos  de  proteção  ambiental,

eficiência econômica e justiça social.

Os países que apoiaram o programa têm a liberdade de desenvolver a sua própria

Agenda 21, contanto que esta tenha como base a Agenda 21 aprovada pelos países.

Esta visa obter uma melhoria da qualidade de vida de toda a população e busca

também desenvolver atividades que ocorram em harmonia com a natureza.

A água é a principal fonte de vida existente no mundo, porém é um líquido finito. A

preservação  da  água  e  a  sua  importância  para  sobrevivência  humana  são

fundamentais para o desenvolvimento de maneira digna da população.

O  gerenciamento  do  uso  da  água  e  a  procura  por  novas  alternativas  de

abastecimento como o aproveitamento das águas pluviais, a dessalinização da água

do mar, a reposição das águas subterrâneas e o reúso da água estão inseridos no

contexto do desenvolvimento sustentável, o qual propõe o uso dos recursos naturais
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de  maneira  equilibrada  e  sem  prejuízos  para  as  futuras  gerações  (AGENDA 21,

2001).

Em 1992 o aeroporto  de  Cingapura  iniciou  o  processo de captação das  águas

pluviais, fazendo uso das águas que caem na pista de decolagem e aterrissagem,

captando-as e utilizando-as nas descargas dos sanitários.

A Indonésia  é  outro  local  que  utiliza  as  águas  pluviais,  tornando  obrigatória  a

infiltração da água no subsolo, para que a água subterrânea, considerada como seu

recurso hídrico, seja conservada.

O aproveitamento da água da chuva é um assunto comum no mundo inteiro. A água

pluvial já é utilizada há milhares de anos pela humanidade, porém antigamente era

armazenada através de cisternas escavadas nas rochas.

Um dos locais no mundo em que se pode observar o armazenamento da água de

chuva em cisternas escavadas na rocha é Israel, onde se encontra como exemplo a

fortaleza de Masada, com 10 reservatórios escavados na rocha, tendo capacidade

total de 40 milhões de litros.

A Alemanha,  por  ser  um  país  industrializado,  utiliza  uma  quantidade  de  água

relativamente  alta,  com  isso  a  própria  população  e  as  autoridades  publica  vêm

apoiando o aproveitamento de água de chuva.

O governo alemão participa com apoio financeiro, oferecendo financiamentos para

a  construção  de  sistemas  de  captação  de  água  pluvial,  incentivando  assim  a

economia  de  água potável  para  suprir  as  futuras  populações  e  novas  indústrias,

conservando  as  águas  subterrâneas  que  são  utilizadas  como  fontes  de  recurso

hídrico em muitas cidades do país.

A Alemanha é um país em que cidades utilizam as águas da chuva com o objetivo

de preservar a água subterrânea. Esta possui metade da precipitação que o Japão

possui,  porém  a  população  e  as  autoridades  públicas  estão  apoiando  o

aproveitamento.

A Dinamarca e a Holanda também estão tentando promover o aproveitamento da

água da chuva, com o mesmo objetivo que a Alemanha.

O Japão possui  uma precipitação superior  à  quantidade de água utilizada pela

população.  Assim,  entrou  em discussão e deu início à construção de tanques de
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aproveitamento de águas pluviais. Hoje é considerado um dos países que mais utiliza

sistemas  de  aproveitamento  de  águas  pluviais  e  que  mais  promove  estudos  e

pesquisas nessa área.

Na cidade de Sumida, Japão, ocorreu em 1994 uma conferência internacional com

o tema “Aproveitamento de água da chuva em Tóquio”. Essa conferência teve como

finalidade unir a sabedoria do mundo a respeito do tema abordado, tendo em vista

uma maneira de ajudar a população mundial a salvar a Terra usando essa água.

A necessidade  de aproveitar  a  água da chuva vem sendo discutida  em todo o

mundo, pois a preocupação em economizar água e a necessidade de armazená-la

para evitar um grande problema futuramente são medidas que vêm sendo estudadas

e fazendo parte da conscientização de todos.

No  Brasil  ainda  há  muito  a  ser  estudado  e  aplicado  a  respeito  do  sistema de

aproveitamento das águas pluviais. Apesar de estarem sendo desenvolvidos diversos

projetos de leis, a aplicação deste sistema ainda deixa a desejar.

No Brasil,  o  sistema é  utilizado em algumas cidades do Nordeste,  entre  outras

localidades, como fonte de suprimento de água.  A viabilidade do uso de água da

chuva  é  caracterizada  pela  diminuição  na  demanda  de  água  fornecida  pelas

companhias de saneamento, tendo como consequência a diminuição dos custos com

água potável e a redução do risco de enchentes em caso de chuvas fortes.

O aproveitamento das águas pluviais no País começou nas indústrias e hoje já está

se estendendo a alguns condomínios residenciais. O maior exemplo que se pode dar

é o semiárido brasileiro.

O  aproveitamento  de  águas  pluviais  é  uma  alternativa  socioambientalmente

responsável, e possível economicamente, mas, em Minas Gerais, a adoção desse

sistema é  facultativo.  No entanto,  em  Estados  como São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,

Espírito Santo e Paraná, onde leis foram criadas no intuito de amenizar os impactos

das  constantes  enchentes  nesses  estados,  a  retenção  de  águas  da  chuva  já  é

obrigatória.

Um menor desperdício de água, uma melhor utilização, um benefício para áreas

mais carentes, além de uma adequação à nova condição hidro-climática de nosso

planeta, são bons argumentos em favor do uso das águas provenientes das chuvas.
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Acrescente-se a isso a diminuição do número de enchentes nesta época do ano,

que, sistematicamente, assolam nossas cidades.

O aproveitamento de água pluvial surge como uma ação de boas perspectivas, pois

substitui o uso de água potável onde a qualidade desta não é necessária. O estudo e

o desenvolvimento do sistema de aproveitamento de águas pluviais ainda têm muito

que  ser  estudados  em  nosso  país.  Outro  foco  a  ser  discutido  é  o  incentivo

populacional para que seja aderido o sistema de águas de chuva.

O art.  3º da Lei  de Saneamento Básico fala sobre o manejo de águas pluviais.

Nesta  lei  é  citada a  disponibilidade,  em todas  as  áreas  urbanas,  de  serviços  de

drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança

da vida e do patrimônio público e privado.

O art. 3º da Lei de Saneamento Básico define a drenagem e o manejo das águas

pluviais  urbanas  como  conjunto  de  atividades,  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; (BRASIL, 2007).

As leis e os projetos de leis brasileiras vêm sendo desenvolvidas e aprofundadas

cada vez mais, pois a necessidade e o interesse sobre este tema vêm crescendo à

medida que se observa a importância de possuir uma reserva de água para evitar a

ocorrência de um problema futuro.

Essas águas são destinadas para locais e objetivos diferentes, como lavagens em

geral, descargas de vasos sanitários, para lava a jato em postos de gasolina, para

edifícios públicos, shoppings, supermercados, dentre outros.

Pelo exposto, e pela enorme relevância social desta matéria, conto com o apoio dos

nobres pares no sentido de aprovarmos este projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.621/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.651/2015

Determina a divulgação da relação de obras de engenharia contratadas pelo Poder

Executivo no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Poder Executivo publicará, até o dia 30 de janeiro de cada exercício, no

Diário do Executivo do Minas Gerais, a relação das obras de engenharia contratadas

pelos  órgãos  da administração direta e  pelas  entidades  da administração indireta

estadual,  com  contratos  em  vigor  ao  final  do  exercício  anterior,  nos  termos  e

condições previstos nesta lei.

§ 1º – A publicação a que se refere este artigo, atualizada semestralmente, será

divulgada  também  por  meio  eletrônico  e  disponibilizada  para  consulta  na  rede

mundial de computadores (internet), em página específica e de fácil identificação.

§ 2º – O disposto neste artigo aplica-se às empresas públicas e às sociedades de

economia mista das quais o Estado seja acionista majoritário e às obras realizadas

pelo  Estado  em  conjunto  com  outros  entes  federados,  por  meio  de  contrato  ou

convênio, nas quais haja aporte de recursos estaduais.

Art. 2º – A relação a que se refere o art. 1º conterá, entre outros dados:

I – o tipo e o objeto da obra;

II  –  as  características  físicas  da  obra,  indispensáveis  para  a  sua  descrição  e

identificação;

III – a localização;

IV – a data da contratação;

V – a data do início da execução;

VI – a data prevista para conclusão;

VII – o percentual físico executado até a data da publicação ou da atualização;

VIII  –  a  identificação  do  órgão  ou  entidade  responsável  pela  contratação,  pelo

acompanhamento e fiscalização e pelo recebimento da obra;

IX – a identificação da pessoa física ou jurídica responsável pela execução da obra,

integral ou parcialmente, se for o caso;

X – o valor total contratado;

XI – a fonte dos recursos;

XII – os valores empenhados, liquidados e pagos até o final do exercício anterior ou

até a data da atualização.
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Parágrafo  único  –  A relação  de obras  iniciadas  e  paralisadas  será  publicada  e

atualizada nos termos do art. 1º, em quadro específico, que conterá:

I – a data da paralisação;

II – o percentual da obra física executado;

III  –  o  valor  e  o  percentual  de  recursos  liquidados  e  pagos  até  a  data  da

paralisação;

IV – a data e a identificação do responsável pela emissão da ordem de paralisação;

V – a motivação da ordem de paralisação.

Art. 3º – No prazo de sessenta dias após a publicação desta lei, será divulgada,

obedecido o disposto no art. 2º, a relação de obras contratadas nos cinco exercícios

anteriores à data de publicação desta lei.

Parágrafo único – A relação a que se refere este artigo abrangerá as obras de

engenharia  contratadas,  canceladas,  não  iniciadas,  iniciadas,  em  andamento,

paralisadas ou encerradas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

João Leite

Justificação. “A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo,

tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra

estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa

privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional

(CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade,

na  sua  vertente  mais  específica,  a  da  transparência  dos  atos  do  Poder  Público.

Enquadra-se,  portanto,  nesse  contexto  de  aprimoramento  da  necessária

transparência  das  atividades  administrativas,  reafirmando e  cumprindo  o  princípio

constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88).”

O  trecho  que  transcrevemos,  da  ADI  2.444/RS,  relator  Ministro  Dias  Toffoli,

julgamento em 6 de novembro de 2014, na qual  o Supremo Tribunal  Federal,  por

unanimidade, considerou válida a Lei n.º 11.521, de 2000, do Rio Grande do Sul,

resultado  de  projeto  de  lei  de  autoria  parlamentar,  elimina  qualquer  possível

questionamento acerca da constitucionalidade da iniciativa aqui apresentada.
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Assim também o acórdão:

“É  legítimo  que  o  Poder  Legislativo,  no  exercício  do  controle  externo  da

administração  pública,  o  qual  lhe  foi  outorgado  expressamente  pelo  poder

constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que

respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não

ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo

gerado  para  o  cumprimento  da  norma  seria  irrisório,  sendo  todo  o  aparato

administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente.”

O projeto de lei ora apresentado, reconhecemos expressamente, foi inspirado na

legislação estadual do Rio Grande do Sul, em vigor, que foi questionada no Supremo

Tribunal Federal. E a ação já foi julgada: o STF julgou improcedente a Ação Direta de

Inconstitucionalidade.  Portanto,  não há óbices  que possam ser  apontados para  a

tramitação de proposta semelhante, que ora apresentamos.

A relação de obras a que se refere a lei daquele Estado pode ser consultada em

http://www.daer.rs.gov.br/site/pontes–obras–de–arte–pontes.php,  o  que  confirma  a

eficácia da norma.

Contamos,  portanto,  com  a  aprovação  dos  nossos  ilustres  colegas  para  a

proposição, que tem como objetivo contribuir para a melhoria na transparência da

gestão estadual.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Luiz

Humberto Carneiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.555/2015, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.652/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego das Palmeiras,

com sede no Município de Santa Margarida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

das Palmeiras, com sede no Município de Santa Margarida.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Braulio Braz
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Justificação:  A  Associação  Comunitária  do  Córrego  das  Palmeiras  tem  por

finalidades  representar  os  associados  perante  repartições  públicas  municipais,

estaduais  ou federais;  promover reuniões objetivando incrementar a solidariedade;

celebrar  convênios  e  contratos  para  prestação  de  serviços  e  assessoramento;

promover  estudos,  palestras,  conferências  visando  ao  aperfeiçoamento  de  seus

associados; trabalhar pela melhoria do nível de vida e do bem-estar da comunidade;

proteger  a  infância,  a  família,  a  maternidade  e  a  velhice;  combater  a  fome  e  a

pobreza; proteger o meio ambiente e divulgar a cultura e o esporte.

A associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 15 de abril de

1996. Sua diretoria é constituída de pessoas de reconhecida idoneidade moral, nada

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

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

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

Solicito portanto, o apoio dos nobres colegas 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 2.653/2015

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Muriaé fração do

imóvel situado na Fazenda Santa Helena, localizada à margem da BR-116, no Bairro

Barra Alegre, com 11.753,86m².

Parágrafo único – O imóvel  a que se refere o  caput  destina-se à ampliação do

Distrito Industrial de Muriaé.

Art. 2º – O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de dez anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art.  3º  –  O  Município  de  Muriaé  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  no

parágrafo único do art.1º.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Braulio Braz

Justificação: O imóvel de que trata esta lei é de propriedade do Estado de Minas

Gerais, da União e do INSS. Propõe-se ao Poder Executivo que doe ao Município de

Muriaé a parte pertencente ao Estado.

O interesse público da doação do imóvel é a ampliação do Distrito Industrial  de

Muriaé, hoje em significativa fase de reformulação e desenvolvimento. Atualmente a

referida área não é utilizada pelo Estado.

Assim, demostrado o interesse público e a conformidade com a legislação vigente e

aplicável à espécie, contamos com o apoio de nossos pares para 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 2.654/2015

Estabelece  obrigação  para  a  venda  de  passagens  de  transporte  coletivo

intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – É obrigatório o recebimento de cartão de crédito e de débito como forma

de pagamento de passagens do serviço público de transporte coletivo intermunicipal.

Parágrafo único – A obrigação a que se refere o  caput deste artigo constará nos

editais de licitação de delegação do serviço público de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros.

Art. 2º – O disposto nesta lei não se aplica aos contratos já firmados na data de sua

publicação.

Art.  3º  –  O  descumprimento  desta  lei  sujeitará  a  concessionária  infratora  às

prescrições dos arts. 55 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  determinar  a  aceitação  do
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recebimento  de  cartões  de  crédito  e  de  débito  como  forma  de  pagamento  de

passagens do serviço público de transporte coletivo intermunicipal.

A proposição estabelece ainda que tal norma não deverá afetar os atuais contratos,

valendo somente para os futuros, que deverão conter previsão nos editais de licitação

para assegurar o equilíbrio econômico-contratual.

Tornou-se comum a utilização dos cartões de débito e de crédito para pagamento

das despesas do cotidiano. O uso dos cartões representa conforto e segurança para

quem deles se utiliza, pois a circulação efetiva de dinheiro, além de impor enorme

inconveniente ao cidadão, coloca-o em situação de vulnerabilidade ante o contexto de

segurança que vivemos.

Não  há  dúvida  de  que  a  prestação  de  serviço  público  de  transporte  coletivo

intermunicipal  deve  pautar-se  na  acessibilidade  para  toda  a  população.  Assim,  a

pretensão de estabelecer para as concessionárias do serviço público de transporte

intermunicipal a obrigação de aceitar cartões de crédito e de débito como forma de

pagamento  vai  ao  encontro  do  interesse  público  e  dos  direitos  dos  usuários  do

serviço.

Quanto  à  iniciativa  para  apresentar  projeto  de  lei  dispondo  sobre  contratação

administrativa,  entendo  ser  ela  possível,  uma  vez  que  não  há  restrição  a  essa

iniciativa no texto constitucional. Ademais, por tratar o projeto de obrigações a serem

previstas nos futuros contratos, não há que se falar em aumento de despesa para o

Estado nem para o particular, pois a obrigação será estabelecida em momento futuro,

no qual se poderá estabelecer o equilíbrio econômico do contrato.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação do 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 2.655/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de

Contagem e Ibirité – Sindiscon –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Contagem e Ibirité – Sindiscon –, com sede no Município de Contagem.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Contagem e Ibirité

está em pleno e regular funcionamento desde 25/2/2013 e realiza suas atividades de

acordo com o previsto em seu estatuto social.

É uma entidade civil  sem fins lucrativos e econômicos, de proteção aos direitos

fundamentais dos indivíduos.

Tem  como  finalidade  o  exercício  pleno  da  representatividade  da  categoria

profissional dos servidores públicos municipais de ambos os municípios perante a

administração pública federal, estadual e municipal para a defesa de seus direitos.

Obedecendo aos critérios da  Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública, o estatuto social da entidade, em seus art. 2º,

deixa  claro  que  não  serão  distribuídos  lucros  ou  dividendos,  nem  concedida

remuneração  ou  qualquer  parcela  do  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  a

conselheiros, associados ou instituidores, sob nenhuma forma.

Ademais,  no  art.  97  do  estatuto,  evidencia-se  que,  no  caso  de  dissolução  da

entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  instituição  congênere,  com

personalidade jurídica,  que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública.

Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  do

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Contagem e Ibirité para a sociedade

mineira, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.656/2015

Declara de utilidade pública o Instituto Assistencial, Social, Recreativo e Educativo

de Betim – Icase –, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  Instituto  Assistencial,  Social,

Recreativo e Educativo de Betim – Icase –, com sede no Município de Betim.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: O Instituto Assistencial, Social, Recreativo e Educativo de Betim está

em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  1°/2/2011  e  realiza  suas  atividades  de

acordo com o previsto em seu estatuto social.

É  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  com  fins  sociais  e  humanitários,

objetivando prestar  apoio  assistencial,  social,  recreativo  e  educativo  a  crianças  e

adolescentes,  jovens e idosos,  além de apoiar  e  defender  as  políticas  públicas e

ações sociais, os movimentos estudantis e outros de fins pacíficos, que vêm contribuir

com o  desenvolvimento  da  população,  sem qualquer  discriminação quanto  a  cor,

raça, credo, opção sexual ou ideologia política.

Obedecendo aos critérios da  Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública, o estatuto social da entidade, em seu art. 35,

deixa  claro  que  não  serão  distribuídos  lucros  ou  dividendos,  nem  concedida

remuneração  ou  qualquer  parcela  do  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  a

conselheiros, associados ou instituidores, sob nenhuma forma.

Ademais, no estatuto da entidade, em seu art. 32, evidencia-se que, no caso de

dissolução  da  entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  instituição

congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou a entidade pública.

Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  da

instituição  para  a  sociedade  mineira,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.657/2015

Declara de utilidade pública o Clube Social de Luz, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube Social de Luz, com sede no

Município de Luz.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação: O Clube Social de Luz é uma organização não governamental, sem

fins lucrativos, fundada em 26 de outubro de 1969. Desenvolve importante trabalho

de cunho comunitário  nas áreas esportiva,  cultural,  social,  promovendo atividades

assistenciais, recreativas, bem como cursos nas áreas desenvolvidas pela instituição,

auxiliando na formação de atletas em diversas modalidades.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,

atendendo, dessa forma, aos 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.658/2015

Proíbe  a  cessão  de  servidores  públicos  municipais  a  associações,  fundações,

órgãos públicos estaduais e federais, autarquias e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a cessão de servidores públicos municipais a associações,

fundações, órgãos públicos estaduais e federais e autarquias.

Paragrafo único – Os servidores têm prazo de 5 dias após a publicação do fim da

cessão para reassumir seus postos de origem,  sob pena de responder a processo

administrativo  e de demissão,  bem como os Prefeitos  Municipais  reponderem por

crime de responsabilidade fiscal.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Arlen Santiago

Justificação:  O  projeto  de  lei  que  ora  se  propõe  tem  como finalidade proibir  a

cessão de funcionários públicos. O Estado possui competência legislativa para tratar

do tema, uma vez que os arts. 18 e 25, caput e § 1º, da Constituição Federal de 1988
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conferem autonomia aos estados-membros, especialmente para se auto-organizarem

e se autoadministrarem por meio das suas Constituições e leis, bem como reservam

a eles  todas as competências  legislativas  não expressamente vedadas  pelo  texto

constitucional.

Muitos órgãos públicos reclamam da falta de pessoal, que os impede de melhorar o

atendimento  da  população.  Sindicatos  de  servidores  cobram  das  autoridades  a

realização  de  mais  concursos  para  preencherem  as  vagas  abertas  por  quem  se

aposentou  ou  para  atender  à  demanda  da  sociedade.  Enquanto  isso,  existe  um

batalhão  de  funcionários  públicos  que  não  trabalham  nos  órgãos  para  os  quais

prestaram concurso e foram aprovados. São os servidores cedidos de uma esfera a

outra.

A cessão  desses  funcionários  ocorre  para  dar  apoio,  uma  vez  que  o  efetivo

geralmente não é suficiente para atender à demanda, como no caso de repartições

que utilizam funcionários municipais para várias funções administrativas.

Como se não bastasse a ausência, as prefeituras que cedem seus funcionários

continuam com os encargos, aumentando suas despesas, na maioria das vezes não

tendo recurso para contratar novos funcionários.

Sendo assim, o projeto proíbe recebimento de servidores públicos em cessão, que

contraria um dos princípios constitucionais da exigência do concurso público. Trata-se

também da forma de o Estado proibir que outros entes federados se envolvam com o

favorecimento de recebimento, por parte do poder público, de servidores titulares de

cargos pertencentes a outros entes federados.

A previsão desses requisitos em lei evita que o Estado receba servidores públicos

de forma ilegal e em conflito com o ordenamento jurídico, situação que pode ensejar

a nulidade do ato de cessão e a responsabilização tanto do Estado – já que tomador

do serviço – como também do próprio administrador público.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arnaldo

Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.189/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.659/2015

Proíbe a cobrança de qualquer taxa ou valor para realizar serviços de filmagem e

fotografia nos parques públicos do Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica proibida a cobrança de qualquer taxa ou valor para realizar serviço de

filmagens e fotografia nos parques públicos do Estado de Minas Gerais

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação: Os parques públicos do Estado de Minas Gerais são custeados pelos

próprios  municípios  por  meio  de  tributos  pagos  pelos  cidadãos.  Atualmente  são

utilizados  por  noivas,  debutantes,  empresas  de  publicidade,  entre  outros,  como

cenário para fotos, filmagens e outras atividades da área audiovisual.

Recentemente a  Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte recebeu fotógrafos, a

fim de discutir a instrução normativa que regulamenta o agendamento e a cobrança

de  taxas  para  a  realização  de  produções  fotográficas  e  filmagens  nos  espaços

administrados  pelos  órgãos.  Fotógrafos,  produtores  e  profissionais  do  audiovisual

devem  agendar  e  pagar  pelos  trabalhos  realizados  em  locais  como  o  Jardim

Zoológico  e  o  Parque  Ecológico  da  Pampulha,  entre  outros.  As  taxas  variam de

R$230,00 por hora, no Jardim Zoológico, a R$3.000,00 pela diária no Salão Vermelho

Memorial Minas-Japão, no Parque Ecológico da Pampulha.

Assim, percebe-se que, além de pagar os impostos cobrados, que têm a finalidade

de conservar, preservar as praças e parques públicos, agora profissionais da área de

audiovisual deverão usar uma parte do pagamento recebido pelo seu trabalho para

pagar as taxas estipuladas, reduzindo assim seu lucro e comprometendo o sustento

de sua família.

Consideramos abusiva a cobrança e por isso pretendemos garantir por via de lei a

sua inexigibilidade.  Assim,  contamos com nossos 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 2.660/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.840/2014)

Dispõe sobre a utilização de veículo automotor apreendido, cuja identificação não

seja possível, em serviço de repressão penal e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O  veículo  automotor  apreendido  há  mais  de  noventa  dias,  cuja

identificação não seja possível, poderá ser utilizado, exclusivamente em trabalho de

repressão penal, pelos órgãos competentes.

§ 1º – A impossibilidade de identificação será declarada após a emissão de laudo

pericial sobre a numeração do chassi e outros elementos identificadores do veículo e

por meio de memorando do órgão policial encarregado da investigação de furtos e

roubos de veículos.

§ 2º – A declaração da impossibilidade da identificação do veículo será publicada no

órgão oficial e o veículo receberá nova identificação para efeito de controle.

§ 3º – Em hipótese alguma será permitido o uso do veículo de que trata este artigo

para atendimento pessoal de agente público ou particular ou mesmo para transporte

de autoridades, ficando sua utilização vinculada exclusivamente ao serviço policial.

§  4º  –  O uso indevido  de  veículo  acarretará  o seu imediato  recolhimento,  sem

prejuízo  da  responsabilidade  administrativa,  civil  e  penal  dos  agentes  públicos

envolvidos.

Art.  2º  –  A utilização do veículo  de  que trata  o  art.  1º  será  autorizada em ato

motivado e dependerá de:

I  –  relatório  circunstanciado  sobre  o  modelo,  o  estado  de  conservação  e  os

acessórios do veículo;

II – avaliação do veículo.

Parágrafo único – Identificado o proprietário do veículo em até cinco anos contados

a partir da data do ato de declaração de impossibilidade de identificação, será este

imediatamente recolhido e devolvido, facultado o pagamento de indenização de valor

equivalente.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  guarda  de  veículos  apreendidos  com  o  número  do  chassis

adulterado ou apagado é onerosa aos cofres da administração pública. Ao mesmo

tempo,  o  serviço  de  repressão  ao  crime  demanda  a  utilização  de  veículos  em

condições de uso para o cumprimento de diligências em diversos locais.
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Nesse contexto, este projeto de lei pretende reduzir as despesas administrativas

com  a  guarda  de  veículos  apreendidos  cuja  identificação  não  foi  possível  e,  ao

mesmo tempo, viabilizar a ampliação da frota de veículos disponíveis para o serviço

de repressão penal.

Além de autorizar o uso de tais veículos no serviço de repressão policial, o projeto

estabelece o procedimento para a declaração de impossibilidade de identificação de

veículo e para a autorização de seu uso.

Importa registrar que iniciativa similar, do Estado do Espírito Santo, foi declarada

constitucional pelo STF (ADI 3.327). No julgamento em questão, essa corte entendeu

que a matéria não se refere a trânsito, o que configuraria competência da União, e,

sim,  a  gestão  de  bens  apreendidos,  que  demanda  disciplinamento  meramente

administrativo, de competência do estado membro.

Portanto, é em prol da segurança da sociedade e da economia de recursos públicos

que peço o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Braulio

Braz. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.241/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.661/2015

Torna  obrigatória  a  prestação  de  assistência  odontológica  aos  pacientes  em

hospitais gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  obrigatória  a  presença  de  cirurgiões-dentistas  na  equipe

multiprofissional de todos os hospitais gerais do Estado que contam com capacidade

normal ou de operação de mais de cinquenta leitos, para os cuidados da saúde bucal

dos pacientes internados e em atendimento.

Parágrafo  único  –  Caberá  ao  cirurgião-dentista  o  atendimento  preventivo  e  de

emergência aos pacientes.

Art. 2º – A aplicação do disposto nesta lei se dará de forma gradativa, conforme

disponibilidade de profissionais  habilitados nos quadros do Estado, respeitando-se

ainda  a  disponibilidade  orçamentário-financeira  e  as  disposições  da  Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
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Art. 3º – Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias a contar da

data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Arlete Magalhães

Justificação: O objetivo desta propositura é o de possibilitar melhoria na qualidade

de sobrevida aos pacientes, diminuição do risco às infecções, redução do tempo de

permanência do paciente  no  hospital  e  do  uso de medicamentos,  proporcionando

uma considerável diminuição nos custos hospitalares.

Esta  propositura  visa  garantir  a  presença  dos  cirurgiões-dentistas  em  todos  os

ambientes  hospitalares  para  que  participem  efetivamente  das  equipes

multidisciplinares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 544/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.662/2015

Dispõe sobre o atendimento de emergência realizado nas instituições privadas de

assistência à saúde contratadas ou conveniadas com o Sistema Único de Saúde –

SUS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Nos  atendimentos  de  emergência,  cabe  às  instituições  privadas  de

assistência à saúde contratadas ou conveniadas com o Sistema Único de Saúde –

SUS:

I  –  garantir  a  universalidade,  a  equidade  e  a  integralidade  do  atendimento  às

emergências;

II – manter o serviço de emergência geral ou especializado, quando existente, em

funcionamento vinte e quatro horas por dia, nos sete dias da semana;

III – implantar acolhimento com protocolo de classificação de risco;

IV – implantar o atendimento humanizado, de acordo com as diretrizes da Política

Nacional de Humanização;

V – garantir assistência igualitária, sem discriminação de qualquer natureza;
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VI – integrar o complexo regulador do SUS de forma articulada com toda a rede de

atenção às emergências, observando a regionalização do atendimento e a articulação

das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde;

VII  –  manter,  nos  serviços  privados  de  atenção  às  emergências  que  atendam

simultaneamente  pacientes  particulares  e  provenientes  do  SUS,  porta  de  entrada

hospitalar de emergência única, sem qualquer tipo de discriminação;

VIII – garantir que todo o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para

o SUS nas respectivas especialidades;

IX  –  notificar  suspeita  de  violência  e  negligência,  de  acordo  com  a  legislação

vigente;

X – dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos

serviços  contratualizados,  de  acordo  com  o  previsto  no  instrumento  formal  de

contratualização e nos parâmetros estabelecidos na legislação vigente;

XI – garantir aos usuários do SUS a gratuidade das ações e dos serviços de saúde

contratualizados.

§ 1º – Para fins do disposto no inciso VII do caput, entende-se por porta de entrada

hospitalar  de  emergência  o  serviço  de  atendimento  ao  conjunto  de  demandas

espontâneas e referenciadas de emergência instalado em unidade hospitalar geral ou

especializada.

§ 2º – Para fins desta lei, considera-se instituição privada de assistência à saúde

contratada ou conveniada com o SUS a unidade de saúde que integra a rede pública

de saúde do Estado ou que recebe qualquer tipo de recurso público, subvenção ou

subsídio do Estado por meio do SUS para a manutenção de suas atividades, no todo

ou em parte, inclusive a de caráter filantrópico.

Art.  2º  –  Para  fins  do  cumprimento  desta  lei,  o  órgão  competente  do  Estado

realizará  auditoria  assistencial  nas  instituições  privadas  de  assistência  à  saúde

contratadas ou conveniadas com o SUS, observado 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. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Antônio Jorge – Glaycon Franco.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Doutor

Wilson Batista. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 13/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.663/2015

Dispõe  sobre  a  instalação  de  bicicletários  nas  estações  de  embarque  e

desembarque de passageiros do sistema de transporte ferroviário e metroviário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica obrigatória a instalação de bicicletários nas estações de passageiros

do sistema ferroviário e metroviário do Estado de Minas Gerais.

§ 1° – As concessionárias terão o prazo de um ano para adequação ao disposto

nesta lei.

§ 2° – Nenhuma tarifa poderá ser cobrada pelo uso do bicicletário.

Art. 2º – Os suportes utilizados nos bicicletários das estações de passageiros do

sistema ferroviário e metroviário do Estado deverão:

I – sustentar a bicicleta pelo quadro em dois pontos de apoio;

II – impedir que a bicicleta gire e tombe sobre sua roda dianteira;

III – permitir que a bicicleta seja presa pelo quadro e por uma ou ambas as rodas;

IV – ser instalados a, no mínimo, 75 centímetros de distância uns dos outros.

Parágrafo único – Os bicicletários deverão, sempre que possível, ser instalados na

parte interna das estações.

Art. 3º – As concessionárias terão o prazo de um ano para adequação ao disposto

nesta lei.

Art.  4º  –  Pelo  descumprimento  a  esta  lei,  as  concessionárias  sujeitar-se-ão  ao

pagamento de multa no valor de R$1.000,00, por dia de atraso.

Art.  5º  –  As  concessionárias  poderão  veicular  vídeos  de  incentivo  ao  uso  de

bicicletas nas estações e nos veículos utilizados no sistema ferroviário e metroviário.

Art. 6º – Deverão ser afixados cartazes, no interior das estações, informando sobre

a existência de bicicletário.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Léo Portela
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Justificação: A instalação de bicicletários nas estações de passageiros do sistema

ferroviário e metroviário no Estado de Minas Gerais é uma demanda da sociedade

por maior segurança pública e é uma ação fundamental para a otimização do trânsito

e dos espaços públicos.

A bicicleta é econômica, o cidadão economiza em transporte, estacionamento, bem

como no preço do veículo e sua manutenção. Enquanto se desloca de bicicleta pela

cidade, o cidadão exerce uma atividade física que faz bem a sua saúde, tornando-o

mais  disposto,  bem-humorado  e  fisicamente  em  forma.  A  bicicleta  consome

pouquíssima  energia,  não  gera  gases  poluentes,  faz  pouquíssimo  barulho  e  seu

impacto, por onde passa, praticamente inexiste. A “magrela” ajuda a manter a cidade

limpa e melhora a qualidade de vida para todos.

Sendo assim, peço apoio aos nobres pares para aprovarmos este projeto de lei e

garantir  a  instalação  de  bicicletários  nas  estações  de  passageiros  do  sistema

ferroviário e metroviário no Estado de Minas Gerais e estimular o uso das bicicletas

como transporte alternativo, com vistas a aliviar o trânsito de veículos automotores e

minimizar a poluição no Estado.

– 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 2.664/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.894/2014)

Altera as Leis nºs 15.464, de 13 de janeiro de 2005, e 16.190, de 22 de junho de

2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os duzentos e cinquenta e um cargos de provimento efetivo de Analista

Fazendário  de  Administração  e  Finanças  passam  a  se  denominar  Técnico

Fazendário.

Art.  2º  – Os mil  duzentos e cinquenta cargos de provimento efetivo de Técnico

Fazendário de Administração e Finanças passam a se denominar Técnico Fazendário

II.

§ 1º – Salvo disposição legal específica, aplicam-se aos servidores e ao cargo de
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Técnico  Fazendário  II  as  mesmas  normas  aplicáveis  aos  cargos  de  Técnico

Fazendário.

§ 2º – Fica vedado o ingresso no quadro de cargos de Técnico Fazendário II.

§ 3º – Os cargos vagos de Técnico Fazendário II ou os cargos cuja vacância se

verifique ulteriormente à aprovação desta lei passarão a compor o quantitativo dos

cargos de Técnico Fazendário.

Art. 3º – O inciso IV do  caput e o § 1º do art. 1º, o § 2º do art. 4º, o art. 10, o

parágrafo único do art. 19, o § 2º do art. 33, o § 1º do art. 36 e o inciso II do § 2º do

art. 38 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 1º – (...)

IV – Técnico Fazendário;

§  1º  –  As  carreiras  de  que  trata  essa  lei  integram  o  Grupo  de  Atividades  de

Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo.

(...)

Art. 4º – (...)

§  2º  –  As  atribuições  dos  cargos  de  que  trata  esta  lei  possuem  natureza  de

atividade exclusiva de Estado.

(...)

Art.  10  –  O  ingresso  em  cargo  de  carreira  instituída  por  esta  lei  depende  de

comprovação de habilitação mínima em nível superior, conforme definido no edital do

concurso público.

Parágrafo único – Para fins do disposto nesta lei,  considera-se nível  superior  a

formação em educação superior que compreende curso ou programa de graduação,

na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

(...)

Art. 19 – (...)

Parágrafo  único  – Os títulos  apresentados para  aplicação do disposto no  caput

deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento

para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para a concessão do
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Adicional  de  Desempenho –  ADE –  para  os  servidores  das  carreiras  de  Técnico

Fazendário.

(...)

Art. 33 – (...)

§  2º  –  O  vencimento  básico  dos  cargos  da  carreira  de  Técnico  Fazendário  e

Técnico Fazendário II, fixado em tabela única, será proporcional à carga horária de

trabalho do servidor.

(...)

Art. 36 – (...)

§ 1º – Os cargos resultantes da transformação de que trata o  caput deste artigo,

mesmo transformados em cargos de Técnico Fazendário II  e  Técnico Fazendário,

serão extintos com a vacância.

(...)

Art. 38 – (...)

§ 2º – (...)

II  –  trinta  ou  quarenta  horas,  para  os  servidores  que  tiverem  seus  cargos

transformados em cargos da carreira de Técnico Fazendário, conforme a situação de

cada servidor na data de publicação desta lei.”.

Art. 4º – O caput e o § 1º do art. 1º, o caput do art. 17, o caput do art. 18, o art. 18-A

e o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – As tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de

Tributação,  Fiscalização e Arrecadação do Poder  Executivo, de que trata a Lei nº

15.464, de 13 de janeiro de 2005, são as que constam no Anexo I.

§  1º  –  Os  valores  constantes  na  tabela  de  que  trata  o  caput incluem  as

incorporações de que tratam os arts. 11 e 12 desta lei.

(...)

Art. 17 – Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual – GDI – para os

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e para os detentores de função

pública da carreira de Técnico Fazendário, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005, cujo

limite mensal para fins de pagamento será de 80% (oitenta por cento) do valor do
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vencimento  básico  do  grau  J  do  último  nível  da  carreira,  observada  a  tabela

correspondente à carga horária do servidor.

(...)

Art. 18 – A GDI de que trata o art. 17 da Lei nº 16.190, de 2006, será incorporada

aos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo da carreira de Técnico Fazendário, de que trata a Lei nº 15.464, de

2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos períodos de tempo estabelecidos

na alínea "c" ou no parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 25 de

março de 2002.

(...)

Art. 18-A – Observado o limite previsto no caput do art. 17, os servidores ocupantes

de cargo efetivo da carreira de Técnico Fazendário e os detentores de função pública

posicionados como Técnico Fazendário poderão perceber GDI-Reserva, nos termos

de regulamento, que especificará as condições e os critérios para sua atribuição e

pagamento.

(...)

Art. 24 – (…)

Parágrafo  único  –  O  disposto  nos  incisos  I,  II  e  III  deste  artigo  aplica-se  aos

ocupantes do cargo de Técnico Fazendário.”.

Art. 5º – O título e os itens I.3, e I.4 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005, passam a

vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 6º – O título e o item I.4 do Anexo II da Lei nº 15.464, de 2005, passam a

vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 7º – O título e o item VI.1 do Anexo IV da Lei nº 15.464, de 2005, passam a

vigorar na forma do Anexo III desta lei.

Art. 8º – Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei nº 16.190, de 2006, os itens I.3 e

I.4, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 9º – A ementa da Lei nº 15.464, de 2005, passa a ser: “Institui as carreiras do

Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo.”.

Art. 10 – A ementa da Lei nº 16.190, de 2006, passa a ser: “Estabelece as tabelas
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de  vencimento  básico  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e dispõe sobre o posicionamento dos

servidores nas carreiras e a incorporação da Vantagem Temporária Incorporável – VTI

– e de parcela da Gratificação de Estímulo à Produção Individual – Gepi – e dá outras

providências.”.

Art. 11 – O acréscimo financeiro resultante da modificação dos itens 1.3.1 e 1.3.2 do

Anexo I da Lei nº 16.190, de 2006, pelo art. 7º desta lei, bem como sua repercussão

nas demais vantagens do cargo, será deduzido do valor a que o servidor fizer jus a

título da parcela de incorporação da conta reserva de que trata o art. 38 da Lei nº

20.748, de 25 de junho de 2013.

Art. 12 – Os níveis III e IV das carreiras mencionadas nos itens 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 e

1.4.2 da Lei nº 16.190, de 2006, entrarão em vigência a partir  de 1º de janeiro de

2016.

Art. 13 – Ficam revogados:

I – o inciso III do art. 1º da Lei nº 15.464, de 2005;

II – o item II.3 do Anexo II da Lei nº 15.464, de 2005;

III – o item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 15.464, de 2005;

IV – o § 2º do art. 1º da Lei nº 16.190, de 2006;

IV – o Anexo II da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de )

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 28, 31 e 33 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)

Estruturas  das  Carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,  Fiscalização  e

Arrecadação do Poder Executivo

(…)

I.3 – Técnico Fazendário II – Quadro em extinção

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Técnico Fazendário II,  quadro em extinção, carga
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horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 8.8.2015.

I.4 – Técnico Fazendário

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária 30 ou 40 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 8.8.2015.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6º do Projeto de Lei nº , de de de )

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

(...)

II.4 – Técnico Fazendário

Desempenhar as atividades inerentes à competência da unidade em que estiver

lotado,  especialmente  atendimento  ao  público,  organização  e  manutenção  de

cadastros,  elaboração  de  pareceres  e  relatórios  de  trabalho;  realizar  pesquisas,

estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão, coordenação e controle de

trabalho;  desenvolver  as  atividades  de  controle  de  pessoal,  do  patrimônio  e  de

materiais, conforme normas estabelecidas pelas unidades responsáveis.”

ANEXO III

(a que se refere o art. 7º do Projeto de Lei nº , de de de )

“ANEXO IV

(a que se referem os arts. 28, 29, 30, 36 e 37 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de

2005)

Tabelas  de  Correlação  das  Carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

IV.1 – Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder

Executivo

* – A Tabela de Correlação do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e

Arrecadação do Poder Executivo foi publicada no Diário do Legislativo, de 8.8.2015.
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ANEXO IV

(a que se refere o art. 8º do Projeto de Lei nº , de de de )

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

(…)

I.3 – Carreira de Técnico Fazendário

I.3.1 – Carga horária 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 8.8.2015.

I.3.2 – Carga Horária 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 8.8.2015.

I.4 – Carreira de Técnico Fazendário II – Quadro em Extinção

I.4.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  II,  quadro  em

extinção, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 8.8.2015.

I.4.2 – Carga Horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  II,  quadro  em

extinção, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 8.8.2015.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Este projeto busca uniformizar o quadro de servidores da Secretaria de

Estado de Fazenda e,  para  tanto,  encaminha duas  providências:  a  instituição  da

carreira de Técnico Fazendário, com nível superior de escolaridade, para figurar como

via  de  unificação das  atuais  carreiras  de  Analista  Fazendário de  Administração e

Finanças – Afaz – e de Técnico Fazendário de Administração e Finanças –Tfaz –; e a

inclusão  da  nova  carreira  de  Técnico  Fazendário  no  Grupo  de  Atividades  de

Tributação, Fiscalização e Arrecadação.

É  importante,  de  início,  reconhecer  que  a  maioria  dos  servidores  das  atuais
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carreiras de Afaz e Tfaz possui mais de vinte anos de efetivo exercício na Secretaria

de Fazenda, o que exige o reconhecimento de sua experiência.

No tocante aos atuais Tfazs, a natureza dos serviços de que, na atualidade, eles se

encarregam  e  a  crescente  complexidade  verificada  nos  procedimentos  de

competência da Secretaria de Fazenda exigem, cada vez mais, servidores com nível

superior de escolaridade. Grande parte desses servidores já possui tal formação, que,

inclusive, é requisito para promoção aos níveis mais elevados de sua carreira. Uma

vez que não se justifica, na atualidade, a manutenção de uma carreira de nível médio

na Secretaria de Fazenda, propomos a unificação das carreiras de Afaz e Tfaz sem,

no entanto, promover-se a fusão dos quadros de servidores.

Outra  questão  diz  respeito  à  legislação  mineira,  que,  a  partir  de  2004,  ao

reorganizar o quadro de servidores do Estado de Minas Gerais, estabeleceu grupos

de carreiras com áreas de atuação afins a uma ou mais secretarias de Estado. Na

ocasião,  apenas as carreiras de Afaz e de Tfaz não foram incluídas no grupo de

carreiras da secretaria na qual estavam lotados os servidores do Grupo de Atividades

de  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  –  Gtfa  –  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda.

Como os servidores titulares dos atuais cargos de Tfaz e Afaz desempenham suas

funções envolvidos com a atividade-fim da Secretaria de Fazenda, ou seja, com a

arrecadação,  a  tributação  e  a  gestão  dos  recursos  do  Estado,  praticando  atos

preparatórios da ação fiscal, não se justifica a exclusão de tais profissionais do Grupo

de Atividades de Arrecadação, Tributação e Fiscalização do Poder Executivo.

Portanto,  para  que  tais  providências  sejam  implementadas,  é  necessária  a

alteração da legislação vigente por intermédio deste projeto de lei. Desse modo, peço

o apoio dos 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 2.665/2015

Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade Rural de Olhos D'Água

da Canastra, com sede no Município de Delfinópolis.



377
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação da Comunidade Rural de

Olhos D'água da Canastra, com sede no Município de Delfinópolis.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação: A Associação da Comunidade Rural de Olhos D'Água da Canastra é

uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1º de fevereiro

de  2011.  Desenvolve  importante  trabalho  de  cunho  comunitário  nas  áreas  de

esportes, cultura, agropecuária, promovendo atividades assistenciais e atuando para

estimular e desenvolver a produção agropecuária dos micros, pequenos e médios

produtores  rurais.  A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é

constituída  por  pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em

funcionamento regular, atendendo, desta forma, 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 de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.666/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  da  Criança  de  Campestre,  com  sede  no

Município de Campestre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Casa da Criança de Campestre, com

sede no Município de Campestre.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  A  Casa  da  Criança  de  Campestre  é  uma  organização  não

governamental,  sem fins lucrativos, fundada em 13 de maio de 1974.  Desenvolve

importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas finalidades estatutárias
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de prestar assistência aos assistidos, desenvolvendo atividades sociais, esportivas,

culturais, tendo como objetivo o crescimento e desenvolvimento pessoal, bem como

prestar apoio através de campanhas e ações contribuindo para que seus assistidos

tenham melhores condições de vida. A documentação apresentada confirma que a

sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade

está em funcionamento regular, atendendo, desta forma, 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 2.667/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Referência  Ambiental  e  Cultural  João

Amazonas, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Referência Ambiental e

Cultural João Amazonas, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Geraldo Pimenta

Justificação: O Centro de Referência Ambiental e Cultural João Amazonas é uma

entidade com personalidade jurídica, de direito privado, de caráter socioambiental,

ecológico e cultural, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, fundado em 3 de

dezembro de 2011. Tem por finalidade promover, estabelecer, denunciar, combater e

representar os interesses coletivos e difusos relativos ao meio ambiente.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e não recebem nenhum tipo  de  remuneração

pelo exercício de suas funções.

Conto  com  a  aprovação  deste  projeto  pelos  nobres  pares,  ressaltando  a

importância dos serviços prestados pelo Centro de Referência Ambiental e Cultural

João Amazonas na defesa do meio ambiente.
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– 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 2.668/2015

Institui o Dia Estadual do Queijo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Queijo, a ser comemorado anualmente no

dia 16 de maio.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Geraldo Pimenta

Justificação: Submeto à apreciação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei

que institui o Dia Estadual do Queijo.

A escolha do dia 16 de maio, para se tornar o dia de homenagem ao produto foi

motivada pela data em que o Iphan fez o tombamento do queijo mineiro como um

patrimônio cultural imaterial brasileiro.

A história do queijo minas tem influência portuguesa. Foi trazido para o Estado, no

século XVIII, por portugueses que vieram da região da Serra da Estrela. Trata-se da

antiga técnica de queijo coalhado feito com leite fresco, que foi adaptada para ser

usada por aqui.

O queijo minas tem representação em todo o estado, destacando-se as regiões de

Araxá, Canastra, Campo das Vertentes, Cerrado, Serra do Salitre e Serro. O sabor

varia, mas a essência continua a mesma, concedendo identidade a eles, nas diversas

regiões em que são produzidos.

O queijo minas é sinônimo da gastronomia mineira, está presente em pratos frios e

quentes, salgados e doces, ou simplesmente degustado puro ou acompanhado do

também tradicional cafezinho.

Riqueza do Estado, do povo mineiro e brasileiro.

Em 2002, o modo de fazer o queijo artesanal do Serro foi reconhecido pelo Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha – como Bem

Imaterial  do  Patrimônio  Cultural  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  objetivo  de
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preservação das características no que se refere à receita original e ao processo de

fabricação artesanal  do queijo  do Serro,  reconhecendo,  protegendo e estimulando

sua produção, garantindo a sustentabilidade de seus produtores e da economia local.

E, posteriormente, em 16 de maio de 2008, o Modo Artesanal de Fazer Queijo de

Minas nas Regiões do Serro, da Serra da Canastra e do Salitre ou Alto Paranaíba foi

registrado, na categoria Saberes, como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Conselho

Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan –, tendo

sido o quarto bem registrado no Livro de Registro dos Saberes.

A localização do bem, de  acordo com Iphan,  abrange os  seguintes  municípios:

Materlândia, Santo Antônio do Itambé, Paulistas, Rio Vermelho, Serro, Sabinópolis,

Alvorada de Minas, Dom Joaquim, Conceição do Mato Dentro, Serra Azul de Minas,

Tapiraí, Medeiros, São Roque de Minas, Bambuí, Delfinópolis, Vargem Bonita, Piumhi,

Abadia dos Dourados, Coromandel, Lagamar, Presidente Olegário, São Gonçalo do

Abaeté, Varjão de Minas, Patos de Minas, Guimarânia, Lagoa Formosa, Tiros, Carmo

do  Paranaíba,  Cruzeiro  da  Fortaleza,  Patrocínio,  Arapuá,  Serra  do  Salitre,  Rio

Paranaíba, Matutina, São Gotardo e Santa Rosa da Serra.

Patrimônio  dos  mineiros  e  brasileiros,  merece  toda  a  nossa  valorização  e

reconhecimento.

Diante do exposto, conto com o imprescindível apoio dos nobres colegas para a

aprovação do projeto  ora  apresentado,  criando o dia 16 de maio como o  Dia  do

Queijo.

– 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 2.669/2015

Estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – No atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas, no âmbito do

Estado,  a  adultos  com  transtornos  decorrentes  do  uso  de  crack,  álcool  e  outras

drogas, serão observadas as seguintes diretrizes:

I – garantia de respeito e promoção dos diretos do usuário;
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II  –  condução  das  ações  e  dos  serviços  com  base  nos  princípios  de  direitos

humanos e de humanização do cuidado;

III – ênfase na construção da autonomia e na reinserção social do usuário;

IV – garantia ao usuário do acesso a meios de comunicação;

V – garantia do contato frequente do usuário com a família ou da pessoa indicada

pelo usuário, desde o início da inserção na comunidade terapêutica;

VI  –  garantia,  de  forma  articulada  e  integrada,  do  acesso  das  pessoas  com

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos

pontos de atenção da rede atenção psicossocial do território de saúde;

VII  –  desenvolvimento  do  projeto  terapêutico  do  usuário  em  articulação  com  o

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS – de referência, com a atenção básica e com

outros serviços pertinentes, considerando-se a rede regional de atenção psicossocial

e priorizando a atenção em serviços comunitários de saúde;

VIII  –  acompanhamento,  monitoramento,  controle  e  avaliação,  por  parte  da

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  –  SES  –,  do  funcionamento  das  comunidades

terapêuticas que receberem repasse de recursos financeiros vinculados aos fundos

de saúde;

IX – promoção de atividades individuais e coletivas de orientação sobre prevenção

do uso de crack, álcool e outras drogas, com base em dados técnicos e científicos,

bem como sobre os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 1º – As comunidades terapêuticas configuram-se como um serviço de caráter

residencial transitório destinado a oferecer cuidados contínuos de saúde, de caráter

residencial, para adultos com transtornos decorrentes do uso de crack, álcool e outras

drogas.

§ 2° – Para fins de reconhecimento no sistema público de saúde, as comunidades

terapêuticas devem integrar a Rede de Atenção Psicossocial instituída no âmbito do

SUS, conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite.

Art.  2°  –  As  comunidades  terapêuticas  só  acolherão  pessoas  com  transtornos

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas que aderirem de forma voluntária

e forem encaminhadas por  serviço da rede pública de saúde,  mediante avaliação

clínica, psiquiátrica e odontológica prévia, que as considere aptas para o acolhimento.
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Art.  3°  –  No  funcionamento  e  no  atendimento  prestado  pelas  comunidades

terapêuticas serão observados os atos normativos que disciplinam especificamente

este equipamento.

Art. 4° – As comunidades terapêuticas atuarão de forma integrada, desde o início de

seu funcionamento,  à  rede de promoção da saúde,  de  tratamento,  de  reinserção

social, de educação e de trabalho situada em seu território e aos demais órgãos que

atuam direta ou indiretamente com tais políticas sociais.

Art. 5° – Cabe ao gestor de saúde de cada esfera de governo garantir a porta de

entrada  pública  ao  serviço,  bem  como,  após  o  acolhimento  pela  comunidade

terapêutica, garantir a integralidade da atenção na reinserção social por meio da rede

de atenção psicossocial.

Art. 6º – A formalização de vínculo entre o poder público estadual e as comunidades

terapêuticas,  independentemente  da  fonte  de  financiamento,  deverá  observar  os

dispositivos desta lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Antônio Jorge

Justificação:  As  comunidades  terapêuticas  constituem  dispositivo  assistencial  e

residencial de cuidado às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack,

álcool e outras drogas e devem fazer parte da rede de atenção psicossocial, visando

à garantia da integralidade do cuidado. Desta forma, por ser destinada a pessoas

com problemas associados ao uso e abuso de substância psicoativa e em virtude dos

relevantes serviços prestados a sociedade, ainda que não sejam considerados típicos

equipamentos  de  saúde,  dada  a  sua  característica  de  atendimento  social,  é

fundamental  que  o  poder  público  garanta  condições  sanitárias  adequadas,  assim

como a regulação clínica dos usuários destes serviços. Este projeto de lei visa regular

no âmbito do Estado o funcionamento dessas instituições em seus aspectos clínicos

e sanitários. As balizas técnicas apresentadas exigem das instituições o compromisso

com o projeto clínico individualizado sem inibir ou constranger o notório apoio das

diversas denominações religiosas vocacionadas para a atuação nessa causa.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Prevenção e Combate às

Drogas para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.670/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Sol Nascente, com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Sol

Nascente, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação: A Associação Comunitária Sol Nascente é uma associação sem fins

lucrativos  e  de  duração  por  tempo  indeterminado.  Sua  diretoria  é  formada  por

pessoas  idôneas,  que  nada  recebem  pelo  exercício  de  suas  funções.  Tem  por

finalidade contribuir para o desenvolvimento e a integração da comunidade; promover

ações  que  contribuam  para  a  diminuição  de  situações  de  risco  e  vulnerabilidade

social;  desenvolver  atividades  profissionalizantes,  culturais,  artísticas,  esportivas  e

educacionais que possibilitem o desenvolvimento social e humano dos usuários, além

de  proporcionar-lhes  um  espaço  de  convivência  e  fortalecimento  de  vínculos

comunitários. Sendo assim, devido ao grande trabalho de cunho social, é mais que

oportuno se declare de utilidade pública estadual a referida associação, razão pela

qual conto com a anuência dos nobres colegas.

– 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 2.671/2015

Declara de utilidade pública o Clube de Mães Cantinho da Amizade, com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Cantinho da Amizade,

com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.
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Wander Borges

Justificação: O Clube de Mães Cantinho da Amizade, com sede no Município de

Santa  Luzia,  é  uma entidade  social  sem  fins  lucrativos  e  de  duração  por  tempo

indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoa idôneas, que nada recebem pelo

exercício  de  suas  funções.  Tem  por  finalidade  a  promoção  da  cidadania  e

conscientização humana,  sem quaisquer  discriminações de etnia,  gênero,  religião,

filosofia e ideologia, das famílias ou grupos residentes no município, com objetivo de

fortalecer, estimular e desenvolver atividades formativas, ações sociais de inclusão

social,  produtiva  e  cultural  e  a  defesa  de direitos  especialmente  para  crianças  e

adolescentes. Sendo assim, devido ao grande trabalho de cunho social, é mais que

oportuno se declare de utilidade pública estadual a referida associação, razão pela

qual conto com a anuência dos nobres colegas.

– 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 2.672/2015

Institui o Dia Estadual da Raça do Cavalo Manga-Larga Marchador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual da Raça do Cavalo Manga-Larga Marchador,

a ser comemorado anualmente no dia 16 de julho.

Art. 2º – O Dia Estadual da Raça do Cavalo Manga-Larga Marchador fica incluído

no calendário oficial do Estado.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Fabiano Tolentino

Justificação:  O manga-larga marchador, originado no Brasil, no Sul do Estado de

Minas  Gerais,  tem  como  função  principal  a  marcha,  que  é  distinta  das  outras

encontradas nos demais marchadores do mundo. A marcha, que é o passo acelerado,

se caracteriza por transportar o cavaleiro de maneira cômoda, pois não transmite nele

os impactos ocorridos com os animais de trote.

Durante a marcha, o manga-larga marchador descreve no ar um semicírculo com
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os membros anteriores e usa os posteriores como uma alavanca para ter impulso.

Marchando, ele alterna os apoios nos sentidos diagonal e lateral, sempre suavizados

por  um tempo intermediário,  o  tríplice  apoio,  momento  em  que três  membros  do

manga-larga marchador tocam o solo ao mesmo tempo.

O  andamento  genuíno  do  manga-larga  marchador  é  acompanhado  de  outras

importantes  características.  Temperamento  ativo  e  dócil:  pode  ser  montado  por

pessoas de qualquer faixa etária e nível de equitação; resistência: grande capacidade

para  percorrer  longas  distâncias  e  enfrentar  desafios  naturais;  inteligência:  seu

adestramento é fácil e rápido em relação a outras raças de sela; rusticidade: opção

de  se  criar  somente  em  regime  de  pasto,  diminuindo  seu  custo  de  produção  e

manutenção, facilitando seu manejo. A rusticidade é observada também na facilidade

de adaptação a quaisquer terrenos e climas como o tropical, temperado ou frio.

Alguns dados de morfologia também são importantes para se reconhecer o manga-

larga marchador. Ele é leve, mas não deixa de ser forte e musculoso. O conjunto de

frente mostra leveza, com a cabeça triangular e o pescoço piramidal. O tronco é forte,

com  costelas  bem  arqueadas.  Nos  membros,  os  tendões  são  vigorosos  e  bem

delineados. É um cavalo mediolíneo, com altura mínima de 1,47 e máxima de 1,57

metros, sendo 1,52 a altura ideal.

OBJETIVOS DA RAÇA

Os objetivos da raça – também conseguidos através do adestramento dos animais

– são as exposições, os concursos de marcha, o enduro, a lida com o gado e as

provas funcionais.

Anualmente são realizados 80 a 100 eventos nos diversos Estados do País, o que

comprova a grandeza do manga-larga marchador, que gera cerca de 40 mil empregos

diretos e mobiliza 200 mil pessoas indiretamente.

A fácil atuação do manga-larga marchador frente a obstáculos naturais demonstra

sua aptidão nata para o trabalho e esportes em geral. No enduro, os animais da raça

têm  valorização  crescente  pela  comodidade  da  marcha,  que  garante  conforto  ao

cavaleiro, e pela resistência para percorrer longas distâncias.

A exposição nacional, a mais importante mostra do marchador, é realizada desde

1982 pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador –
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ABCCMM –, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, e reúne representantes de

todos os estados. Os cerca de 300 expositores levam à pista mais de 700 animais,

todos credenciados anualmente com os títulos de campeão ou reservado campeão

nas exposições oficializadas pela entidade em todo o País. A XXII Exposição Nacional

ocorreu de 17 a 26 de julho de 2008.

RENDIMENTO DO SEU TRABALHO

A condição de ser um animal resistente, dócil e cômodo e com regularidade permitiu

ao manga-larga marchador entrar para o Guinness Book, o Livro dos Recordes. Entre

maio de 1991 e julho de 1993, três cavaleiros – Jorge Dias Aguiar, 64 anos, Pedro

Luiz Dias Aguiar, 60 anos, e o capataz de Pedro, José Reis, 65 anos – e seis animais

da raça fizeram uma cavalgada durante aqueles  dois  anos,  entre os  pontos mais

distantes do Brasil, Chuí, no Rio Grande do Sul, e Oiapoque, no Amapá, pelo projeto

Brasil 14 Mil. Com o retorno a São Paulo, percorreram 19.300 km. Uma das maiores

estratégias de  marketing feitas com a raça, o projeto acabou transformando-se na

Cavalgada Mercosul – Projeto Brasil 14 Mil, com a inclusão da Argentina e Paraguai,

totalizando 25.104 km.

ABCCMM – PLANTEL DE ANIMAIS

Desde 1950, quando a Associação fez os primeiros registros de animais, o Serviço

de Registro  Genealógico  já  cadastrou  mais  de  390 mil  animais.  Os estados  com

maior quantidade de animais são Minas Gerais (91.000); Rio de Janeiro (50.000); São

Paulo (34.000), Bahia (32.000) e Espírito Santo (12.000). No exterior, existem animais

manga-larga marchador na Europa, nos Estados Unidos, no Uruguai e no Peru.

Entre o nascimento e os 36 meses de idade, potros e potras recebem o registro

provisório, diante da constatação de paternidade e maternidade. Após os três anos de

idade, cavalos e éguas são submetidos a uma avaliação pelos técnicos da ABCCMM,

que determinam se os animais estão dentro do padrão da raça e em condições de

receberem o registro definitivo.

ABCCMM – QUADRO DE ASSOCIADOS

Existem  aproximadamente  12  mil  criadores  e  proprietários  de  manga-larga

marchador no Brasil, dos quais cerca de 6 mil são associados à Associação Brasileira

dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. Esse grupo é dividido nas seguintes

categorias de sócios: fundadores, contribuintes, beneméritos, mirins e usuários.
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Os estados com maior número de associados são Minas Gerais com 1.979; Rio de

Janeiro com 848; São Paulo com 432; Bahia com 325; e Espírito Santo com 233.

A categoria  de  sócio  usuário  foi  criada  em  1990  para  atender  aos  criadores

iniciantes que possuem poucos animais e desejam somente usar e expor os animais

adquiridos. Seus direitos com relação ao Serviço de Registro Genealógico se limitam

à transferência e registro definitivo de animais. Eles desfrutam, contudo, de toda a

assistência prestada pela associação na parte social e contribuem com apenas 10%

da anuidade que é paga pelo sócio contribuinte.

ABCCMM – 66 ANOS DE FUNDAÇÃO

A  Associação  Brasileira  dos  Criadores  do  Cavalo  Mangalarga  Marchador  foi

fundada por criadores em 16 de julho de 1949, em Belo Horizonte. Ostenta o título de

maior  entidade de criadores  de  equinos  de  uma mesma raça da América  Latina.

Desde janeiro de 2002, a associação passou a funcionar em nova sede, num terreno

de 1.000 m² de  área construída,  na  Avenida Amazonas,  6.020 – Gameleira,  CEP

30510-000  –  telefax  (31)  3379-6100.  A entidade  possui  também  três  andares  no

Centro de Belo Horizonte.

Atenta  às  novas  tecnologias,  a  entidade  encontra-se  totalmente  informatizada,

mantendo, desde 1997,  home page  na internet para uma melhor comunicação com

seus  associados.  O  site  é  www.abccmm.org.br  e  o  correio  eletrônico

abccmm@abccmm.org.br.

A ABCCMM tem 59 funcionários, além de 13 técnicos de controle de animais ao pé

da mãe e 32 técnicos de registro credenciados para atender  aos associados nas

várias  regiões do País.  E também uma equipe de 28 árbitros e 43 instrutores de

equitação,  doma,  primeiros  socorros,  gerenciamento  de  haras  e  morfologia.  A

entidade está representada em todo o território nacional através de 46 núcleos de

criadores do marchador e 10 clubes de criadores de cavalo.

A associação é  autorizada pelo  Ministério  da  Agricultura  a  fazer  o  controle  e  o

registro  dos  animais  da  raça  manga-larga  marchador.  O  Serviço  de  Registro

Genealógico da ABCCMM processa mais documentos do que todos os cartórios de

registro civil de Belo Horizonte juntos.
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HISTÓRIA DA RAÇA

A raça manga-larga marchador é tipicamente brasileira e surgiu há cerca de 200

anos na Comarca do Rio das Mortes, no Sul de Minas, através do cruzamento de

cavalos da raça alter – trazidos da Coudelaria de Alter do Chão, em Portugal – com

outros cavalos selecionados pelos criadores daquela região mineira.

A base de formação dos cavalos alter é a raça espanhola andaluza, cuja origem

étnica  vem  de  cavalos  nativos  da  Península  Ibérica,  germânicos  e  berberes.  Os

cruzamentos  dessas  raças  deram  origem  a  animais  de  porte  elegante,  beleza

plástica, temperamento dócil e próprios para a montaria.

Os primeiros exemplares da raça alter chegaram ao Brasil em 1808, com D. João

VI, que se transferiu para a Colônia com a família real. Os cavalos dessa raça eram

muito valorizados em Portugal, e a família real investia em coudelarias (haras) para o

aprimoramento da raça. A Coudelaria de Alter foi criada em 1748 por D. João V e

viveu  momentos  de  glória  durante  o  século  XVIII,  formando  animais  bastante

procurados por príncipes e nobres europeus para as atividades de lazer e serviço.

Minas Gerais já se destacava como centro criador de equinos desde o século XVIII

e a chegada dos cavalos da raça alter veio aprimorar ainda mais seus criatórios. A

Comarca do Rio das Mortes tinha um potencial de ouro muito baixo, mas chamou a

atenção dos colonizadores por causa das suas boas condições para a criação dos

animais. Havia água em abundância e a vegetação era constituída de matas, capões

e ervas pardacentas, adequadas para a produção de forragem.

O manga-larga marchador teve como berço a Fazenda Campo Alegre, no Sul de

Minas. Ela pertencia a Gabriel Francisco Junqueira, o Barão de Alfenas, a quem é

atribuída a responsabilidade pela formação da raça. A fazenda era uma herança de

seu pai, João Francisco Junqueira. Outro fazendeiro importante na história do manga-

larga marchador foi José Frausino Junqueira, sobrinho de Gabriel Junqueira. Exímio

caçador de veados, José Frausino aprendeu a valorizar os cavalos marchadores por

serem resistentes e ágeis para transportá-lo em suas longas jornadas.

Há várias versões para o nome manga-larga marchador, mas a mais consistente

está relacionada à Fazenda Mangalarga, localizada em Pati  do Alferes, no Rio de

Janeiro. O nome da fazenda era o mesmo de uma serra que existia na região. Seu
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proprietário  era um rico fazendeiro que, impressionado com os cavalos da família

Junqueira, adquiriu alguns exemplares para os passeios elegantes realizados no Rio

de Janeiro. Quando alguém se interessava pelos animais, ele indicava as fazendas

do Sul de Minas. As pessoas procuravam os fazendeiros perguntando pelos cavalos

da  Fazenda  Mangalarga  e  esta  referência  se  transformou em nome.  Já  o  nome

marchador foi acrescentado pelo fato de alguns daqueles cavalos terem a função de

marchar em vez de trotar.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.673/2015

Dispõe sobre a concessão de desconto no pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa para apoio a hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e a entidades

beneficentes sem fins lucrativos de assistência à saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O crédito tributário inscrito em dívida ativa há, pelo menos, doze meses,

contados da data do requerimento de concessão, poderá ser quitado com desconto

de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de multas e juros, condicionado a doação

a estabelecimentos de saúde, nos termos desta lei.

§ 1º – Será considerada para o desconto citado no caput a doação feita a hospital

filantrópico,  a hospital de ensino ou a entidade beneficente sem fins lucrativos de

assistência à saúde, localizados no Estado, conforme registro no Cadastro Nacional

dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil do Ministério da Saúde.

§ 2º – O disposto neste artigo não se aplica a crédito tributário inscrito em dívida

ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo

sujeito passivo.

Art. 2º – São requisitos para a obtenção do desconto mencionado no caput do art.

1º, na forma de regulamento:

I – requerimento de pagamento do crédito tributário nos termos desta lei, contendo:

a) o valor pleiteado de desconto sobre multas e juros, que equivalerá ao dobro do

montante a ser destinado a estabelecimento de saúde, nos termos do § 1º do art. 1º;

b) a relação de estabelecimentos de saúde a serem beneficiados com o montante

referido na alínea “a”;



390
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II – aprovação, por parte do órgão fazendário e de órgão de política de saúde, do

requerimento de que trata o inciso I;

III – comprovação do repasse a estabelecimento de saúde elegível constante do

requerimento de que trata o inciso I.

Parágrafo único – A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do caput

implica reconhecimento de débito tributário.

Art.  3º  –  O  sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  punição  nos

termos de regulamento, sem prejuízo de sanções civis, penais ou tributárias.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio

Justificação:  É de  amplo  conhecimento  que  a  saúde  pública  brasileira  enfrenta

problemas crônicos de financiamento. Essa questão é ainda mais premente para as

santas casas e outras instituições de saúde beneficentes e filantrópicas. O projeto ora

proposto visa oferecer a essas instituições, tão importantes para os mineiros, apoio

financeiro. Para tanto, busca instituir  desconto sobre valores de multas e juros de

débitos inscritos em dívida ativa para contribuintes que façam doações para essas

instituições. Considerando a relevância da matéria e sua repercussão social positiva

para o Estado, contamos com o apoio dos pares para uma rápida tramitação.

– 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 2.674/2015

Altera a Lei nº 13.635, de 12 de julho de 2000, que declara o buriti de interesse

comum e imune de corte e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 1º do art. 1° da Lei nº 13.635, de 12 de julho de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

§  1º  –  O  corte,  a  extração  e  a  supressão  do  buriti  serão  admitidos,

excepcionalmente, mediante prévia autorização do órgão ambiental competente, em
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casos  de  utilidade  pública  e  interesse  social,  conforme  definidos  na  legislação

florestal do Estado.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Fabiano Tolentino

Justificação: A conservação de espécies da biodiversidade mineira e brasileira é um

imperativo para o estabelecimento da sustentabilidade ambiental e da cultura popular.

Espécies que pertencem ao cenário cultural do Estado, em especial as que são de

difícil recomposição biológica, merecem o atributo da imunidade de corte.

O buriti, palmeira do gênero  Mauritia sp., é um desse casos. A sua presença em

renque nos leitos encharcados das veredas constitui uma cena viva da paisagem dos

sertões  mineiros,  tão  bem caracterizados  na literatura  de  Guimarães  Rosa.  Além

disso,  sabe-se  que  a  regeneração  e  o  crescimento  da  espécie  são  de  extrema

dificuldade. Estudos recentes estimaram a idade de buritis adultos em até 300 anos.

Esses fatos  confirmam a necessidade e a  urgência de preservar  essa espécie e,

paralelamente seu hábitat, as veredas do bioma cerrado.

A nova Lei Florestal definiu e caracterizou os limites das veredas, e como parte

delas o buriti, além de classificá-las como área de preservação permanente – APP.

Para tanto, o art. 2º e o art. 9º da Lei nº 20.922, de 2013, determinam:

“Art. 2º – Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(…)

XV – vereda a fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos onde o

lençol  freático  aflora  na  superfície,  usualmente  com  a  palmeira  arbórea  Mauritia

flexuosa  –  buriti emergente  em  meio  a  agrupamentos  de  espécies  arbustivo-

herbáceas;

(…)

Art. 9º – Para os efeitos desta Lei, em zonas rurais ou urbanas, são APPs:

(…)

IX – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de

50m (cinquenta  metros),  a  partir  do  término da área  de solo  hidromórfico.”  (grifo

nosso).
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No  entanto,  a  mesma  lei  define  também  as  possibilidades  de  intervenção  do

homem nas APPs, visto que, em alguma medida e sob estrita autorização dos órgãos

ambientais  do  Estado,  as  atividades  antrópicas  poderão demandar  partes  dessas

áreas ou instalações em seu interior essenciais para a consecução das atividades

econômicas e sociais. Isso aceito, a lei define no art. 12:

“Art.  12  –  A intervenção  em  APP  poderá  ser  autorizada  pelo  órgão  ambiental

competente em casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou

de baixo impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em

procedimento administrativo próprio.”.

Por sua vez, a Lei nº 13.635, de 2000, que declara o buriti de interesse comum e

imune de corte, prevê como exceção os casos de utilidade pública mas não admite

essa hipótese em casos de interesse social, impedindo eventuais intervenções que

fatalmente exigirão o sacrifício de alguns espécimes da palmeira buriti.

Assim,  visando  corrigir  esse  descompasso  entre  leis  ambientais  do  Estado  e

mantendo  o  máximo  rigor  na  preservação  da  imunidade  de  corte  do  buriti,

apresentamos  o  presente  projeto  de  lei  que  altera  a  Lei  nº  13.635,  de  2000,

acrescentando entre as hipóteses de supressão do buriti os casos de interesse social

caracterizados na nova Lei Florestal do Estado. Contamos, portanto, com o apoio de

nossos pares para a aprovação desse 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 2.675/2015

Dispõe sobre a baixa de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação – CNH –

aos doadores de sangue no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica assegurada a baixa na pontuação dos condutores habilitados que

atingirem vinte pontos ou mais na Carteira Nacional de Habilitação – CNH –, desde

que não cometam infração gravíssima e doem sangue ao menos uma vez no ano.

Art.  2º  –  Os  condutores  habilitados  que  não  realizaram  doação  de  sangue  e

atingirem o limite de vinte pontos na CNH poderão usufruir do disposto no art. 1º,

desde que procurem uma unidade de saúde que realize a coleta.
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Art. 3º – As unidades de saúde que recebem a doação de sangue devem fornecer

ao condutor habilitado uma declaração e uma carteirinha citando esta lei, o local e a

data da coleta.

Art. 4º – O doador, munido do comprovante de declaração de doação fornecido pela

unidade de saúde e certificado do curso de reciclagem, através de requerimento,

solicitará ao diretor-geral do Detran-MG a baixa da pontuação em sua CNH.

Art. 5º – As unidades de saúde responsáveis pela coleta de sangue devem fornecer

uma carteirinha de  doador  com tipo  sanguíneo,  válida  por  doze  meses  e  com a

informação do mês em que ocorreu a doação.

Art. 6º – As unidades de saúde atuarão com a diligência necessária para análise do

estado clínico do doador e do sangue coletado.

Art. 7º – Em caso de impedimento da doação por alguma enfermidade constatada

na amostra de sangue colhida, a unidade de saúde responsável pelo laudo deverá

informar  o  resultado  da  análise  e  encaminhar  o  paciente  para  tratamento  e

acompanhamento médico, além de emitir uma declaração ao condutor informando os

motivos que impossibilitaram o aproveitamento do material, permitindo assim que o

doador se beneficie dos ditames estabelecidos nesta lei.

Art.  8º  –  Fica  assegurado  ao  Estado  o  recebimento  da  multa  e  ao  doador  o

benefício  com  a  baixa  da  pontuação  em  sua  CNH,  após  a  apresentação  pelo

condutor  do  curso  de  reciclagem,  declaração  ao  diretor-geral  do  Detran-MG e  o

comprovante do pagamento das multas.

Art. 9º – É defeso ao doador comercializar seu sangue, bem como efetuar a doação

em nome de terceiro para auferir os benefícios previstos nesta lei.

Art.  10 – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar da data da sua publicação.

Art.  11 – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Como é sabido, o estoque de sangue é deficitário na grande maioria
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dos bancos de sangue e unidades de saúde do Estado, portanto o projeto de lei em

apreço  surge  com  o  intuito  de  fomentar  a  doação  de  sangue  em  nosso  estado,

oferecendo benefícios aos condutores de veículos que alcançaram ou ultrapassaram

os vinte pontos permitidos na Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

A dinâmica da proposição é simples: basta o condutor doar sangue uma vez em

doze meses e não ter cometido infração gravíssima para ser contemplado no referido

projeto de lei, desta forma, seguindo os trâmites administrativos necessários como

curso  de  reciclagem,  pagamento  das  multas  e  a  declaração  do  diretor-geral  do

Detran-MG, a baixa dos pontos na CNH estará concretizada.

Ante o exposto, espero apoio dos meus pares para aprovação do projeto de lei em

epígrafe.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Saúde para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.676/2015

Dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos

para o transporte remunerado individual de pessoas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica proibido o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares

cadastrados por meio de aplicativos especificamente criados para essa finalidade.

Art. 2° – Para efeitos desta lei, fica também proibida a associação entre empresas

administradoras  desses  aplicativos  e  empresas  comerciais  para  transporte

remunerado de passageiros em veículos que não atendam as exigências da Lei n°

15.775, de 17 de outubro de 2005, que estabelece normas para execução do serviço

no Estado.

Art. 3° – O descumprimento desta lei resultará ao infrator a multa de 2.000 Ufemgs

(duas mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro em caso

de reincidência.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Embora  seja  inegável  o  valor  das  novas  tecnologias  para  o
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aprimoramento dos serviços, não se pode admitir  o seu uso quando em completo

desacordo com a lei vigente.

No que tange ao uso de aplicativos para oferta de transporte remunerado em carros

particulares,  ressaltamos  que  essa  é  uma  atividade  privativa  dos  profissionais

taxistas, portadores de certificação específica para exercer a profissão, emitida pelo

órgão competente da localidade da prestação do serviço, conforme a Lei Federal n°

12.468, de 26 de agosto de 2011, que regulamenta a profissão.

A Lei Federal n° 12.587, de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de

Mobilidade Urbana, determina em seu art. 12, Capítulo II, que:

“Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão

ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base

nos requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene, qualidade dos serviços e de

fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas”.

No Estado de Minas Gerais, o serviço é regido pela Lei n° 15.775, de 17 de outubro

de 2005, que, entre outras determinações, dispõe que o veículo usado para fins de

transporte remunerado de passageiros deve apresentar características especiais de

identificação,  aprovadas  previamente  pelo  DRE-MG;  taxímetro  ou  aparelho

registrador, devidamente lacrado pela autoridade competente; caixa luminosa, com a

palavra “Táxi”; cartão de identificação do proprietário e do condutor e tabela de tarifas

em vigor.

Assim, visando proteger o sistema e os profissionais do setor, ambos definidos e

reconhecidos em lei, apresentamos essa propositura a fim de evitar a proliferação de

serviços que possam colocar em risco os usuários e criar subterfúgios para a atuação

de profissionais e veículos clandestinos que, em face da deficitária fiscalização, já

agem junto a hotéis, aeroportos e terminais rodoviários.

Contamos com o apoio dos nobres pares para que esta proposta seja aprovada.

– 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 2.677/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Morada Nova – Condemon –, com sede no Município de Lassance.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Morada Nova – Condemon –, com sede no Município de Lassance.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Fábio Cherem

Justificação:  O  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de  Morada  Nova,

fundado em 31 de março de 1986, é uma entidade dotada de personalidade jurídica

de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  com sede no Município  de Lassance,  com

prazo  de  duração  indeterminado,  e  que  vem  prestando  serviços  de  manifesta

importância à população do município e região. Atualmente, a entidade desenvolve

atividades  que  proporcionam  a  melhoria  do  convívio  entre  seus  habitantes  e

incentivam a integração de seus moradores.

O  conselho  tem  como  finalidade  promover  o  desenvolvimento  da  comunidade

através  da  realização  de  obras  e  ações  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por

doações  e  empréstimos.  Além  disso,  a  instituição  fomenta  programas  que  visem

integrar os produtores e os jovens à comunidade, por meio do trabalho organizado,

proporcionando,  dentro  de  um  ambiente  saudável,  o  aumento  da  produção  e  da

produtividade, de modo a exercer um serviço humano e cidadão de suma relevância

para o progresso do município.

Entre as atividades executadas pela associação, podemos destacar a preservação

e conservação do meio ambiente através da conscientização do uso adequado dos

recursos hídricos. Dessa forma, no decorrer dos anos foram desenvolvidas ações que

visam preservar o meio ambiente e a qualidade de vida de todos os moradores da

comunidade, como o projeto comunitário de abastecimento d´água e os seminários

de preservação ambiental.

A partir de 2012, por meio dos trabalhos desenvolvidos, a comunidade foi agraciada

com um projeto de adequação ambiental na qual foram construídas 220 bacias de

contenção de água, além de 10km de cerca para proteção de matas ciliares e de

nascentes,  afluentes  do  Rio  das  Velhas,  que  preserva  a  região  e  estimula  a

prosperidade do município.
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Desse modo, em prol da manutenção e aprimoramento dos trabalhos realizados

pela  associação,  a  declaração  de  utilidade  pública  mostra-se  uma  conquista

fundamental a ser alcançada. Em vista da necessidade de apoio político, financeiro,

humano  e  profissional,  o  título  em  questão  é  de  importância  inestimável  para  o

desenvolvimento  da  entidade,  pois  poderá  facilitar  e  expandir  os  acessos  para

promoção de seus projetos e finalidades.

A entidade  preenche  todos  os  requisitos  legais  para  a  declaração  de  utilidade

pública, uma vez que está em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua

direção  não  são  remunerados  e  seus  diretores  são  pessoas  idôneas,  conforme

atestado apresentado,  motivo pelo  qual  contamos com a colaboração dos  nobres

pares desta Casa para a aprovação do projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.678/2015

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa

Maria, com sede no Município de Lassance.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Santa Maria, com sede no Município de Lassance.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Fábio Cherem

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Maria, fundado

em 29 de junho de 1984, é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  com sede no Município  de  Lassance,  com prazo de

duração indeterminado, e que vem prestando serviços de manifesta importância à

população da região.

O conselho é um órgão representativo da comunidade de Santa Maria e possui

caráter beneficente. Dessa forma, a instituição tem como finalidade proporcionar a

melhoria  do  convívio  entre  os  habitantes  e  promover  atividades  assistenciais,
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diretamente ou através de instituições filantrópicas, de modo a exercer um serviço

humano e cidadão de suma relevância para o progresso da comunidade.

Entre as atividades executadas pela associação, há a promoção de obras e ações

com recursos próprios ou obtidos por doações ou empréstimos, além de programas

que visam integrar os produtores e os jovens à comunidade, por meio do trabalho

organizado,  que  proporciona  dentro  de  um  ambiente  saudável,  o  aumento  da

produção  e  produtividade.  Também  são  objetivos  da  entidade  trabalhar  pelo

desenvolvimento da agropecuária, pela melhoria da qualidade de vida e bem-estar

social, e colaborar na execução de programas de extensão rural.

Desse modo, em prol da manutenção e aprimoramento dos trabalhos realizados

pelo  conselho,  a  declaração  de  utilidade  pública  mostra-se  uma  conquista

fundamental a ser alcançada. Em vista da necessidade de apoio político, financeiro,

humano  e  profissional,  o  título  em  questão  é  de  importância  inestimável  para  o

desenvolvimento  da  entidade,  pois  poderá  facilitar  e  expandir  os  acessos  para

promoção de seus projetos e finalidades.

A entidade  preenche  todos  os  requisitos  legais  para  a  declaração  de  utilidade

pública, uma vez que está em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua

direção  não  são  remunerados  e  seus  diretores  são  pessoas  idôneas,  conforme

atestado apresentado,  motivo pelo  qual  contamos com a colaboração dos  nobres

pares desta Casa para a aprovação do projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.679/2015

Declara  as  cavalgadas  e  o  tropeirismo  como patrimônio  histórico  e  cultural  de

natureza imaterial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado, no âmbito do Estado, as cavalgadas e o tropeirismo como

patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial.

Art. 2º – O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o registro do bem

cultural de que trata esta lei, nos termos da legislação em vigor.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Nozinho

Justificação: A cultura do tropeirismo e as cavalgadas estão intimamente ligadas à

história de formação e desenvolvimento de nosso estado.  O tropeirismo, em Minas,

se iniciou com o desenvolvimento da mineração, entre os séculos XVII e XVIII.

A descoberta  do  ouro,  e  posteriormente  de  diamantes,  foi  responsável  por  um

grande afluxo populacional para a região das minas gerais, tanto de paulistas como

de portugueses, e ainda de escravos. Essa grande corrida em busca do eldorado foi

acompanhada por um grave problema: a falta de alimentos e de produtos básicos,

responsável por sucessivas crises na primeira década do século XVIII, quando a falta

de gêneros agrícolas resultou em grande mortalidade.

De fato, aqueles que migraram para a região mineradora sonhavam com a riqueza

mineral e poucos se dispunham a trabalhar a terra, sendo que tal situação fez com

que florescesse um comércio interligando o porto do Rio de Janeiro ao interior. Tanto

os produtos manufaturados, que chegavam de Portugal, quanto os gêneros agrícolas

eram transportados no lombo de animais para a população das minas gerais, pois

mais de 90% do consumo de necessidades dos mineiros a capitania opulenta não

produzia.  Daí  a  importância  das  tropas  na  movimentação  da  produção  e  na

integração do Estado e formação de sua história.

Talvez esteja nessa matriz histórico-cultural a origem da paixão e da identidade que

o mineiro tem com o cavalo, manifestada de diversas maneiras, mas fortemente pela

cultura das atividades equestres, como as cavalgadas, e pelo culto ao tropeirismo.

Mesmo no contexto atual, de uma sociedade cada vez mais urbana, o mineiro não

perdeu o seu forte vínculo com o cavalo, o que mudou foi o contexto para se tornar o

cavalo um animal de estimação para fins de esporte e lazer. Os inúmeros eventos

equestres, como cavalgadas, tropeadas e concursos de marchas, que se realizam em

todos os finais de semana confirmam essa paixão entre o mineiro e o cavalo, mesmo

entre aqueles que não possuem nenhum vínculo com as atividades rurais.

As cavalgadas e tropeadas estão presentes em todas as regiões de Minas Gerais e

são marcadas pela valorização cultural da atividade, tornando-se eventos equestres
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culturais de confraternização cívica, regional e de culto à história e a tradição mineira,

organizados sem fins lucrativos e composto por voluntários.

Visando a valorização e o fortalecimento da cultura das cavalgadas e do tropeirismo

no Estado de Minas Gerais, por sua importância histórica e cultural, apresento este

projeto de lei e espero poder contar com o apoio dos nobres colegas deputados para

a sua aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.680/2015

Dispõe sobre a estadualização da estrada que liga o Município de Papagaios ao

Município de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica transferida para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG, a estrada que liga o

Município de Papagaios ao Município de Caetanópolis.

Art. 2º – O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças

Justificação: A presente proposição tem como objetivo transferir para o Estado, sob

a  responsabilidade  DER-MG,  a  estrada  que  liga  o  Município  de  Papagaios  ao

Município de Caetanópolis.

Convém  destacar  que  a  estadualização  da  referida  estrada  trará  inúmeros

benefícios, dada a sua importância estratégica. Entre as vantagens está o fato de ser

via  de  integração entre  a  região  Norte  e  o  Centro-Oeste  do  Estado.  Ela  não  só

encurtará  a  distância  entre  as  duas  cidades,  reduzindo  o  percurso  em  cerca  de

100km, mas também desviará o fluxo de veículos que trafegam pela BR-040 com

destino a Divinópolis e cidades vizinhas.

A propósito, nenhum dos municípios mencionados apresenta condições de realizar

as obras necessárias com vistas a colocar essa estrada em condições de uso. Nem

sequer a conservação da estrada, caso possuísse asfaltamento, seria possível por
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qualquer dos dois municípios. Não se trata apenas de uma obra que demandará boa

soma de recursos, mas, sobretudo, que requererá permanente manutenção, porque

será extremamente utilizada.

Como ressabido, obras de maior porte não podem ser suportadas pelos municípios,

reflexo do modelo federativo que temos.

Com essas considerações, espera-se o parecer favorável dos nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.681/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação  Juiz  de  Fora  Contra  as

Drogas – CRJFCD –, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Centro de Recuperação Juiz de Fora

Contra as Drogas – CRJFCD –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Missionário Marcio Santiago

Justificação:  O  Centro  de  Recuperação  Juiz  de  Fora  Contra  as  Drogas  é  uma

entidade de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos. Fundada em

7 de dezembro de 2002, com sede no Município de Juiz de Fora, a entidade tem

como  finalidade  coordenar,  assistir,  tratar,  promover,  integrar  e  recuperar

dependentes químicos, toxicômanos e alcoólatras.

O centro  tem capacidade para atender  50  internos  e possui  em seu quadro de

profissionais  psicólogos,  assistentes  sociais,  psiquiatras,  coordenador,  supervisor,

enfermeiras, técnicos de enfermagem, monitores e estagiários.

A entidade tem por meta criar e desenvolver programas de acolhimento, tratamento

e  orientação  aos  dependentes  e  seus  familiares.  Busca  ainda  oferecer  ajuda  no

processo de recuperação dos dependentes, com o intuito de resgatar a cidadania e

encontrar novas possibilidades de reabilitação física e psicológica e principalmente a

reinserção social. O CRJFCD tem a missão de cuidar e tratar de cada dependente
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químico  na  medida  das  suas  possibilidades  de  se  desvincular  do  vício  e

principalmente  com  vistas  à  reabilitação  física  e  psicológica.  A  prevenção  das

recaídas é o objetivo maior para um tratamento qualificado e de resultado prolongado,

e até mesmo definitivo.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  entidade  obedece  aos  princípios  de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

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

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 2.682/2015

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Social Kadá, com sede no

Município de Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva e Social Kadá,

com sede no Município de Paracatu.

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

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2015.

Bosco

Justificação: A Associação Esportiva e Social Kadá tem um importante papel para

os moradores da região, principalmente para o público infantojuvenil que se encontra

em risco social. Ao proporcionar a prática desportiva informal, a entidade desenvolve

um grande trabalho de desenvolvimento social em conjunto com os assistidos. Outro

destaque  da  sua  atuação  é  o  desenvolvimento  de  atividades  educacionais  com

principal enfoque cultural.

Buscando parcerias com entidades de administração do desporto dentre diversas

modalidades, a associação participa de eventos, oficiais ou amistosos, inclusive de

prática  profissional.  Dessa  forma,  incentivando  e  partilhando  experiências  com  o

público assistido, apresenta para sua comunidade um meio de convivência saudável,

educativo e, principalmente, inspirador para seus jovens e familiares.
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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 atividades voluntárias.

– 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.

REQUERIMENTOS

Nº  1.651/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Cultura pedido de providências para a liberação de recursos visando à

execução  das  obras  de  reforma da  Igreja  Matriz  do  Santíssimo  Sacramento,  em

Jequitibá.

Nº 1.652/2015, 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 7/7/2015, em

Juiz de  Fora,  que resultou  na apreensão de drogas,  três balanças de precisão e

armas  brancas;  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  1.653/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a adoção

das  medidas  necessárias  ao  aumento  do  efetivo  de  agentes  de  segurança

penitenciários e socioeducativos, com preferência para a convocação daqueles que

se  encontram  aguardando  a  nomeação  aos  cargos  do  último  concurso  público

realizado pela secretaria.

Nº 1.654/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 2ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  8/7/2015,  em
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Indaiabira, que resultou na apreensão de armas de fogo, gaiolas, armadilhas para

caça e munição e na prisão 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 1.655/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 62º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/7/2015, em Caratinga, que resultou

na apreensão de drogas 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 1.656/2015, 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 10/7/2015, em

Uberaba, que resultou na apreensão de drogas 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 1.657/2015, 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 10/7/2015, em Contagem, que resultou

na apreensão de drogas, munição, quantia em dinheiro, balança e celulares 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 1.658/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de Defesa Social  pedido de  providências  para que seja transferido  um

delegado de polícia,  investigadores  e  escrivão  para  Jequitibá.  (–  À  Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 1.659/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à
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Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a aquisição de uma viatura

para Jequitibá. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.660/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o aumento do efetivo da

Polícia Militar em Jequitibá. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.661/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit pedido de providências para a implantação de radar eletrônico entre os kms 460

e 465 da BR-040, no sentido Sete Lagoas/Paraopeba. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.662/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Cemig pedido de providências com vistas a que seja oferecida a energia gerada

pelas usinas de Volta Grande e de Três Marias como forma de acessar os benefícios

da Medida Provisória nº 677, de 2015, e seja feita gestão junto à bancada federal

mineira no Congresso Nacional com vistas à apresentação de emenda que possibilite

a destinação desses recursos para o Estado.

Nº 1.663/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao governador do Estado pedido de providências para que seja oferecida a energia

gerada pelas usinas de Volta Grande e de Três Marias como forma de acessar os

benefícios da Medida Provisória nº 677, de 2015, e seja feita gestão junto à bancada

federal mineira no Congresso Nacional com vistas à apresentação de emenda que

possibilite a destinação desses recursos para o Estado.

Nº 1.664/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

aos deputados federais e senadores pelo Estado pedido de providências para que

seja  feita  gestão  junto  à  Petrobras  com  o  objetivo  de  impedir  a  suspensão  de

investimento na construção da fábrica de amônia em Uberaba e para que a referida

empresa coloque esse investimento como prioritário em seu planejamento para 2015

e 2016.

Nº 1.665/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

aos deputados federais e senadores pelo Estado pedido de providências com vistas a

que a bancada mineira no Congresso Nacional se empenhe na apresentação e na

aprovação  de  emenda  à  Medida  Provisória  nº  677,  de  2015,  que  possibilite  a

destinação de recursos do Fundo de Energia do Nordeste para o Estado, a fim de

atender à demanda da indústria eletrointensiva mineira.
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Nº 1.666/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Cemig pedido de providências para que seja viabilizada a iluminação pública na

Rua João Costa (Rua do Cartório), próximo ao nº 199, em Queluzito.

Nº 1.667/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Centro  Brasileiro  de  Inovação  e  Tecnologia  pelos

projetos  desenvolvidos  por  essa  instituição  e  pela  acolhida  recebida  por  esta

Comissão por ocasião de visita realizada em 2/7/2015.

Nº 1.668/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para fiscalização da empresa

MS Metais Indústria e Comércio Ltda., no Município de Pouso Alegre, a fim de se

verificar  a  conformidade  ambiental  do  referido  empreendimento,  em  especial  o

descarte de resíduos no Rio Mandu.

Nº 1.669/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para identificação das causas

e dos responsáveis pela poluição do Lago Azul, também conhecido como Represa

Carioca,  em Pará de Minas,  e para que sejam determinadas ações para sanar o

problema com urgência.

Nº  1.670/2015,  da  Comissão  de Defesa  do Consumidor,  em que solicita  sejam

encaminhados ao Ministério Público as notas taquigráficas da 14ª Reunião Ordinária

dessa comissão e pedido  de  providências  para  que se apurem possíveis  abusos

relativos aos preços praticados no Aeroporto Internacional de Confins, tendo em vista

que  os  representantes  da  Empresa  BH  Airport  admitem  que  são  superiores  aos

praticados no mercado.

Nº 1.671/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

secretária de Educação pedido de informações sobre o cronograma para reinício da

construção da Escola Estadual do Bairro Riacho da Mata, no Município de Sarzedo.

(– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.672/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

secretária de Educação pedido de informações sobre o cronograma para reinício da

construção da Escola Estadual Pedro Thysen, no Município de Piedade dos Gerais.

(– À Mesa da Assembleia.)
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Nº 1.673/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

secretária de Educação pedido de informações sobre o cronograma para liberação de

recursos para a reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual dos Palmares, no

Município de Ibirité. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.674/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de escola estadual

no Bairro Aparecida, no Município de Ibirité.

Nº 1.675/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de escola estadual

no Bairro Águia Dourada, no Município de Ibirité.

Nº 1.676/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de escola estadual

no Bairro Eldorado, no Município de Ibirité.

Nº 1.677/2015, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Escola  Estadual  Segismundo  Pereira,  no  Município  de

Uberlândia, pelos 40 anos de sua fundação.

Nº 1.678/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos jornalistas  que menciona pelo brilhante trabalho em

relação ao tema da defesa do consumidor. (– À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 1.679/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado

ao presidente da Cemig pedido de informações sobre as questões que menciona,

relativas à tarifa de baixa renda do governo federal. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.680/2015, do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências para a implantação da rede de esgoto no Bairro

Quintas do Jacuba, no Município de Contagem. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 1.681/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria  de  Trabalho  cópia  do  Projeto  de  Lei  nº  1.145/2015  e  pedido  de

providências para que seja analisada a possibilidade de criação do Programa Bem-

Estar Para Todos pelo governo. (– À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 1.682/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria de Saúde cópia do Projeto de Lei nº 1.145/2015 e pedido de providências
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para  que seja  analisada a  possibilidade de criação do Programa Bem-Estar  para

Todos pelo governo. (– À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 1.683/2015, do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços  Urbanos  de  Contagem  pedido  de

providências  para  a  pavimentação  da  Rua  Nair  Camargos  de  Aguiar,  no  Bairro

Chácaras Califórnia. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.684/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 10/7/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de 48 pés de maconha; 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 1.685/2015, 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  10/7/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que

resultou na apreensão de arma de fogo, drogas 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 1.686/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  9/7/2015,  em  Montalvânia,  que

resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, objetos de valor 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 1.687/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/7/2015, em Paraopeba, que resultou

na  apreensão  de  drogas,  veículos  e  na  prisão  de  quatro  pessoas;  e  seja



409
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 1.688/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 62º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/7/2015, em Caratinga, que resultou

na apreensão de drogas, balança, 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 1.689/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 3º PEL RV,

pelo brilhante trabalho realizado, entre abril e novembro de 2014 e entre maio e junho

de  2015,  em  Frutal,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas.  (–  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 1.690/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sete de Setembro Futebol Clube, de Cruzília, pelos 100 anos

de história. (– À Comissão de Esporte.)

Nº 1.691/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  José  Fernando  Coura  pelo  brilhante  trabalho

realizado  à  frente  do  Instituto  Brasileiro  de  Mineração  na  última  gestão,  fato

determinante para a sua reeleição para a presidência do instituto.

Nº  1.692/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para

que faça gestões junto à Superintendência da Polícia Federal no Estado, uma vez

que a Polícia Federal vem sistematicamente indeferindo as solicitações de aquisição

de arma de fogo por parte dos agentes prisionais.

Nº  1.693/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao Sr. Marcelo Dolzany da Costa, juiz da 16ª Vara Federal

de  Belo  Horizonte,  pedido  de  providências  para  que  julgue  a  Ação  nº  0003543-

04.2014.4.01.3800  do  ponto  de  vista  jurídico  e  ético.  (–  À  Comissão  de  Meio

Ambiente.)
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Nº 1.694/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  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, em Juiz de Fora.

Nº  1.695/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  membros  da  Câmara  de  Coordenação  Geral,  Planejamento,

Gestão e Finanças pedido de providências  para a convocação dos 80 candidatos

excedentes ao cargo de perito criminal, objeto do concurso público da Polícia Civil de

Minas Gerais, edital de 2013.

Nº  1.696/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador  do Estado,  à Chefia da Polícia Civil  e  à Câmara de

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças pedido de providências para a

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.  (– Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pela Comissão de

Segurança Pública. Anexe-se ao Requerimento nº 1.695/2015, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  1.697/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  redução  da

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  para  7%  nas  operações  realizadas  pelo

estabelecimento  fabricante  e  para  12%  nas  operações  realizadas  pelo

estabelecimento atacadista,  com o intuito  de fortalecer as indústrias  do  segmento

instaladas no Município de Cristina, incapazes de concorrer com o produto importado.

Nº 1.698/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento pedido de providências para o fornecimento de telefonia

móvel no Distrito de São Bartolomeu, em Sem-Peixe, no âmbito do programa Minas

Comunica II.

Nº 1.699/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  implantação  do  uso  de
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instrumentos para auxílio de pousos e decolagens no Aeroporto Regional Presidente

Itamar  Augusto  Cautieiro  Franco,  quando  as  condições  meteorológicas  assim

demandarem.

Nº 1.700/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a elaboração de projeto de readequação para

a  revitalização  da  ponte  sobre  o  Rio  Jequitinhonha,  localizada  na  entrada  do

Município de Coronel Murta, e a instalação de postos de balança nas rodovias de

acesso à região.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.952/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o

desarquivamento de requerimento de 2011, de autoria do deputado Luiz Henrique, em

que solicita seja realizado evento nesta casa para apresentação e análise do estudo

Visão 2050, do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável e

do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável.

Nº 1.953/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

presidente  desta  Casa pedido  de  providências  para  que o  setor  de  comunicação

institucional promova a tradução simultânea da programação da TV Assembleia para

libras,  a  fim  de  que  a  população  com deficiência  auditiva  possa  acompanhar  as

transmissões. (– À Mesa da Assembleia.)

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 Saúde em que solicita seja encaminhado ao governador do Estado

pedido de providências para revogar o Decreto nº 46.649, de 20/11/2014, que versa

sobre a transferência para o caixa único do Poder Executivo da verba destinada à

assistência médica do Ipsemg.

Da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado à concessionária

Nascentes das Gerais  pedido de providências  para inclusão de retorno no trecho

urbano da MG-050, em frente ao Hotel San Diego, próximo ao Km 358.
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Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  do

Trabalho e de Cultura.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Emidinho Madeira.

O deputado Emidinho Madeira* – Boa tarde a todos. Cumprimento nosso secretário

Ulysses Gomes e todos os colegas deputados. Há seis meses estamos juntos aqui.

Vim  para  esta  Casa  com  o  propósito  de  contribuir  e  somar  forças.  Acho  que  o

governo, até aqui, passou por um momento de transição, de auditoria de tudo o que

aconteceu.  Está  na  hora  de  unirmos  forças  para  fazermos  um  bom  governo.

Precisamos muito começar a resolver as coisas, colocá-las para funcionar. Estamos

lutando para constituir um consórcio público para o café. No próximo mês, haverá a

feira  internacional  do  café,  na  Expominas,  para  a  qual  quero  convidar  todos  os

colegas. Participem dessa feira, que será realizada aqui em Belo Horizonte.

Quando vem uma crise como esta, sabemos que quem aguenta é o produtor rural.

Precisamos  que  este  governo  apoie  o  produtor.  Estamos  criando  esse  consórcio

público  não  para  fazer  concorrência  a  quem  quer  que  seja,  não  para  que  um

deputado represente e defenda o produtor sozinho. As forças são poucas. Temos de

unir prefeitos e partidos. Estamos perdendo espaço lá fora para outros países, que

produzem  bem  menos  ou  quase nada.  Eles  exportam  mais  que  nós.  O  governo

federal precisa investir mais no marketing do café, precisa apoiar seus produtores. O

governo estadual tem de somar forças.

Peço a colaboração de todos os colegas deputados, para que participem dessa

feira para nos inteirarmos mais dos assuntos relacionados com o homem do campo,

com o cafeicultor. Estamos constituindo esse consórcio, que possui vários eixos. Um

desses eixos, que é muito importante, é a busca de informações. No mundo de hoje,

com o avanço da tecnologia, muitas vezes as empresas obtêm as informações um

mês,  dois  meses  antes  que  o  produtor  rural.  O  produtor  não  precisa  obter  as

informações  antes,  mas,  pelo  menos,  no  mesmo dia.  Seja  a  informação  boa  ou

negativa,  o  produtor  tem  de  obtê-la  no  mesmo  dia  em  que  todas  as  empresas

cafeeiras do mundo.
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Queria muito defender o cafeicultor, mas junto com os nobres colegas, não sozinho.

Determinado  deputado  numa  época  está  na  situação,  em  outras  na  oposição.

Entendemos isso. Em certo momento, o deputado tem mais força, em outros menos

força.  Se constituído  esse consórcio,  não  seria  um partido  político,  não seria  um

deputado, mas uma bancada a defender a classe dos produtores rurais. Quando se

fizer necessário ir a Brasília, podemos ir juntos.

A Conab soltou uma pesquisa de previsão de safra de 55 milhões de sacas. Aquilo

para  nós,  cafeicultores,  foi  muito  ruim.  Quem  estava  lá  para  nos  defender?

Conversamos com os produtores na roça, mas quem estava lá para nos defender?

Se tivéssemos um consórcio,  uma bancada unida,  poderíamos ver  com a  Conab

quando começa uma pesquisa, como é feita, quando será dado seu resultado. Esse

resultado pode ficar mais próximo da realidade.

Temos o projeto de constituir esse consórcio. Peço a todos os nobres colegas que

falem com seus prefeitos e com suas bases. Às vezes um deputado que é do Norte

de Minas diz que em sua cidade não há nem um pé de café. Sei que não há, como

sei que do Norte de Minas vão milhares de apanhadores de café para o Sul de Minas.

Eles  apanham café por  três  meses,  por  quatro meses.  Eles  fazem compras para

passar  o  ano.  Essa  é  a  realidade.  Peço  a  todos  os  colegas  que  participem.  Já

estamos com assinaturas de 40 prefeitos que aderiram a esse consórcio. Assim que

organizarmos esse consórcio, no Sul  e Sudeste de Minas, nossa ideia é criarmos

mais dois consórcios em todo o Estado, na região das matas de Minas e no cerrado.

Quando o cafeicultor estiver em dificuldades, já precisamos estar unidos.

Já passamos muitas crises com o café. Sabemos que virão outras. Não há subida

sem descida. Mas é preciso que nós, que representamos o povo, quando sobrevier

uma crise, estejamos unidos para resolvê-la. Vamos dar as mãos ao governo. Nos

estandes que montamos lá fora, nos Estados Unidos, perdemos para a Colômbia, e

feio. A hora em que se põe o café para os americanos tomarem, muitas vezes, o

nosso  é  um  café  riado.  Quem  está  lá  para  acompanhar?  Esse  consórcio  pode

acompanhar  e  valorizar  o  cafeicultor  cada  vez  mais,  porque  gera  milhões  de

empregos diretos e indiretos. Se abandonarmos o homem do campo, o produtor rural,

o produtor de leite, de soja, de milho, vamos dar um tiro no pé.
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Nunca fui político, nunca tive um mandato, mas sempre acompanhei e nunca vi um

governo vestir  de  verdade a  camisa do  homem do campo,  do  produtor  rural  nos

momentos bons e ruins. Então, precisamos que o governo olhe para o agronegócio,

para o setor cafeeiro, para a família do café. Quantas empresas trabalham o ano todo

desenvolvendo maquinaria para a cafeicultura, para essa época? Às vezes o produtor

rural é tratado com multa, com fiscalização. Quando precisa de qualquer documento,

há uma burocracia muito grande para consegui-lo. Assim, acho que o governo tem de

facilitar. A pessoa, para trabalhar, para produzir, tem, muitas vezes, de se humilhar. É

até difícil para quem está lá na roça.

Acho que o que havia de discutir já foi discutido; alguma mágoa política que houve

no ano passado tem também de ser deixada de lado. Seis meses são suficientes para

apagar. Temos de montar bons projetos. Cada um aqui tem a sua força, embora um

seja diferente do outro, mas, se unirmos as forças, poderemos contribuir muito com

este estado, com o povo que representamos. Estamos aqui para isso.

Vejo, às vezes, muitas críticas aos parlamentares. Muitas vezes estamos na nossa

região, e nos consideram como um todo. Sabemos que há desgaste político, que o

povo está descrente com a política. Então, vamos unir as forças, colaborar para que

este governo faça um bom trabalho, independentemente de partido. Estamos aqui

para unir essas forças. A minha é muito pouca, tenho muito pouca experiência, mas a

vontade de trabalhar e de contribuir é muito grande. Estou aqui para isso. O que eu

puder fazer para o povo de Minas Gerais vou fazer.

Gostaria de pedir também a este governo que desse uma atenção especial à santa

casa. Tudo numa cidade é muito importante, a igreja, o banco, a prefeitura, mas não

há nada mais importante do que uma santa casa. Às vezes, se você não for à igreja e

não puder rezar, orar de manhã, você tem tempo para ir à tarde, ou ora na sua casa,

ou vai no outro dia. Mas, quando se tem uma cólica, ocorre um acidente, um infarto,

não se tem tempo para ir no outro dia. O hospital tem de estar bom 24 horas por dia,

a semana toda, o mês todo. O governo tem de manter os pagamentos em dia para

essas  instituições,  que  estão  em  dificuldade.  Precisa  olhar  para  quem  tem  uma

cirurgia eletiva para fazer e não a faz e fica um ano penando na fila. Estamos fazendo

na  minha  cidade  uma campanha  para  construir  um  polo  da  saúde.  Há  10  anos
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fazemos 25 tipos de cirurgias eletivas para o nosso povo. Vamos fazer mais cinco

com esse polo  da  saúde.  Às  vezes  a  pessoa trabalhou,  na  roça,  na  enxada,  de

pedreiro,  em  qualquer  serviço,  adquiriu,  por  exemplo,  uma  hérnia  de  disco,  um

desgaste de osso e precisa colocar uma prótese, mas não consegue. Trabalhou muito

para criar a família com honestidade, contribuiu com o município, com o estado, com

o País e hoje, talvez, tem de se humilhar para poder andar. Às vezes uma doméstica,

uma empresária, uma professora precisa fazer uma cirurgia de catarata, que renova a

vida da pessoa, mas não consegue. É difícil e humilhante.

O ano passado o governo estava com um projeto muito bom, que era um mutirão

para se fazer a cirurgia eletiva. Ele tem de retornar. Nunca vi um programa tão bom

quanto aquele para aliviar a dor de quem não tinha condições. Hoje temos de unir

nossas forças e contribuir para que isso aconteça.

Gostaria de aproveitar o momento para dizer que hoje, à noite, vamos homenagear

a Escola Cesário Coimbra, de Muzambinho, pelo seu centenário. Ela muita contribuiu

com a educação em Muzambinho e região.

Quero  convidar  todos  os  parceiros  para  participar  dessa  homenagem  que  será

realizada hoje à noite. Virão dois ônibus com alunos, professores, diretores. Quero

contar com a presença de todos os colegas para apertar a mão daquelas professoras

e lhes agradecer pelo trabalho que desenvolveram e vem desenvolvendo na nossa

região.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Deputado Emidinho, quero parabenizá-lo

pelo trabalho que vem desenvolvendo, especialmente, no Sul de Minas. Vou iniciar o

aparte por onde V. Exa. terminou: a homenagem à escola. É bom lembrar que elas

virão mais satisfeitas que no passado. Isso foi um grande avanço que fizemos no

primeiro  semestre,  apesar  de  toda  a  crise  econômica,  do  déficit  orçamentário  de

Minas,  de  R$7.200.000.000,00,  que  deixou  nosso  orçamento  no  vermelho,  no

negativo. Apesar disso, as professoras tiveram uma conquista importante – V. Exa.

ajudou muito: o piso salarial para a jornada de 24 horas. É bom lembrar isso, pois foi

um avanço desta Casa Legislativa, que aprovou o projeto, fruto de negociação entre o

Sind-UTE e o governo do Estado.

Também gostaria de lembrar o apelo feito por V. Exa. para unirmos forças entorno
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dos que mais precisam. V. Exa. e a grande maioria dos deputados e das deputadas

assinaram  requerimento  de  minha  autoria  para  a  realização  do  Plano  Safra  da

Agricultura  Familiar  ou,  melhor  dizendo,  para  o  lançamento  do  Plano  Safra  da

Agricultura Familiar nacional, que será feito em Minas. Temos a presença confirmada

de Patrus Ananias, deputado federal e agora ministro do Desenvolvimento Agrário.

Ele virá para dizer o que tem do governo federal para Minas Gerais, do ponto de vista

dos pequenos produtores rurais. O lançamento será dia 19, a partir de 8h30min, na

Assembleia Legislativa. Também está confirmada a presença do nosso governador

Fernando Pimentel, que, com o secretário, fará o lançamento do primeiro plano safra

mineiro. Pela primeira vez, Minas Gerais terá um Plano Safra da Agricultura Familiar,

que  será  realizado  este  ano,  dizendo  aos  pequenos  produtores  o  que  será

disponibilizado em termos de verba para, por exemplo, melhoria das estradas rurais,

estrutura, assessoria técnica, que é muito necessária, comercialização dos produtos.

Enfim, nas diversas áreas. Teremos o primeiro Plano Safra da Agricultura Familiar

mineiro. Faço esse convite ao conjunto de deputados. Estarão presentes o ministro e

o governador do Estado. É uma valorização que o governador tem feito da própria

Assembleia Legislativa.

V. Exa. está de parabéns. As coisas estão andando, apesar da crise. Como disse V.

Exa., é nosso dever trabalhar e estamos trabalhando para isso.

O deputado Emidinho Madeira* – Deputado Rogério, fico contente e satisfeito com

o plano safra. Tudo que fizermos aqui para o produtor rural ainda será pouco, diante

do que ele já fez e faz para o nosso estado, para o nosso país. O consórcio público

tem hoje  a  assinatura  de  39  prefeitos,  já  confirmados.  Faremos na Expominas o

lançamento do consórcio. Vamos trazer o café de cada cidade de nossa região. O

mundo do café estará aqui. Todos poderão tomar o café. Nosso estande vai ser bem

natural, conforme tem de ser. Queria convidar os deputados para prestigiar o nosso

consórcio,  tomar  um café  conosco e  apertar  a  mão de alguns  produtores  rurais,

cafeicultores, que nunca vieram à Assembleia, pois nunca foram convidados. Eles só

produzem e geram emprego. Agora vamos convidá-los. Ano que vem quero fazer

uma comissão com esses cafeicultores para irmos à feira em Seattle e identificarmos

o que o país investe, no que precisamos investir mais, para não perdermos espaço.

Estou terminando, só um segundo.
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Vamos ter  de  fazer  um trabalho  para  que façam  marketing do  nosso café  nas

Olimpíadas.  Esperamos  que o governo de Minas Gerais  dê as  mãos  ao governo

federal,  que  tem  de  atravessar  as  barreiras  e  divulgar  o  café  do  Brasil  nas

Olimpíadas, nos acessos aos jogos, pelos outdoors. Na Copa do Mundo ninguém viu

uma xícara do café, um boné do café do Brasil. Ninguém viu. Precisamos valorizar,

porque o café gera muitos empregos, milhões de empregos.

Temos de valorizar o homem do campo, o produtor rural e apoiar as santas casas

de todo o Estado.

No dia em que uma santa casa em uma cidade estiver em dificuldade, não será ela

que estará em dificuldade; será o povo que nós representamos que estará, seremos

nós,  que o  estamos representando aqui,  que estaremos.  É muito  triste  quando a

pessoa  está  com  dor,  precisando  aliviá-la,  e,  às  vezes,  a  santa  casa  não  tem

condição de atender.  Temos de unir  forças,  dar-nos as  mãos para  fazer  um bom

mandato para todos. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, a deputada Marília Campos.

A  deputada  Marília  Campos*  –  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  imprensa

presente na Casa, todos os que veem a TV Assembleia, hoje abri os jornais na parte

da manhã e vi que o Valor Econômico trouxe uma matéria pequena anunciando uma

previsão do crescimento da China para os próximos anos. A China, que era vitrine por

ser modelo de crescimento, de projeto econômico para muitos que defendiam aquele

modelo, tinha um crescimento de 12%, 13%, e caiu para 7%. A previsão é que, nos

próximos 10 anos, a China atinja um patamar, deputado Ulysses Gomes, de 4,8% de

crescimento. Tive o cuidado de pegar índices de crescimento dos países da América

Latina  e  Europa  para  estabelecer  um  comparativo,  porque,  Deputado  Rogério

Correia,  temos  discutido  muito  a  crise  em  nosso  país.  Houve  muita  quebra  de

expectativa do nosso projeto, mas este é um momento grave não só no nosso país,

mas um momento muito grave no processo político de todos os países. A previsão de

crescimento em toda a América Latina é de 0,5%: Venezuela, 5,5% negativos; Brasil,

1,5%; Argentina, 0,7%. A situação é grave para o nosso país, é grave em todos esses

países de que rapidamente tive o cuidado de verificar os índices de crescimento. É
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claro que o baixo crescimento e o desemprego são alarmantes, porque o desemprego

cresce  não  só  em  nosso  país,  mas  também  em  outros  países,  em  níveis  muito

maiores do que ocorre no Brasil.

É  com  essa  preocupação  que  vi  também  as  notícias  ontem  da  Câmara  dos

Deputados,  que aprovou,  deputado Rogério Correia,  uma equiparação de salários

dos  advogados  da  Advogacia-Geral  da  União  com  o  STF.  Essa  não  tem  sido  a

postura do Legislativo mineiro, que tem preocupação em retomar as coisas em nosso

Estado. Mas particularmente vejo com muita preocupação o cenário político que está

colocado na Câmara dos Deputados. Sabemos que o enfrentamento da crise não

será fácil para Dilma – e sou defensora desse projeto. Não é uma tarefa fácil esse

ajuste que está sendo proposto, defendido, implementado pela nossa presidenta.

Enxergo com muitas reservas esse ajuste porque, deputado Rogério, quem está

pagando a conta são os mais pobres, os trabalhadores e o pequeno empresário. Não

é o grande empresário que está sendo responsabilizado por essa crise.  Portanto,

tenho minhas reservas quanto ao ajuste que a nossa presidenta tem implementado.

Eu o tenho criticado no intuito de pedir à nossa presidenta e a todos os políticos em

Brasília que revejam esse projeto e voltem ao modelo de crescimento anteriormente

implementado no nosso país.

Portanto, minha crítica é à esquerda do que está sendo implementado aqui e não

se  confunde  com  a  crítica  da  oposição  e  da  que  é  defendida  por  deputados  e

senadores do PSDB, que só não criticam a presidenta Dilma à direita, porque querem

um ajuste muito mais rigoroso do que o que nós temos implementado. O caminho não

é o caminho que o senador Mercadante tem implementado. Então, estou aqui para

me diferenciar  da proposta de ajuste que a presidenta Dilma tem defendido,  mas

também para me diferenciar das alternativas políticas que estão sendo tentadas ou

comandadas por alguns setores, inclusive do meu partido em Brasília,  que é uma

alternativa que procura promover uma grande conciliação à direita do que nós temos

implementado durante todo esse processo.

Segunda-feira,  aqui  discutíamos  com  Márcio  Pochmann,  grande  economista,

grande formulador da esquerda, que disse que não vão bastar soluções simples, que

não  são  soluções  simples  que  vão  resolver  os  problemas  do  Brasil  e  em  nível
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mundial.  Ele  disse,  e  V.  Exa.  estava  lá,  deputado  Rogério  Correia,  ele  citava  a

necessidade de a gente unir todos os setores que têm um projeto à esquerda, que

nos organizemos e lutemos para trazer a nossa presidenta de volta ao projeto que foi

vitorioso no processo eleitoral. Ele foi um projeto que procurava o desenvolvimento

econômico e social do nosso país, que resgatava a soberania nacional, um projeto

inclusivo e que combatia a desigualdade social. É nessa perspectiva que hoje estou

comprometida com vários deputados do nosso partido para articular uma frente de

esquerda em nível nacional e em Minas Gerais.

É por essa razão que venho aqui hoje para, desta tribuna, convidar os deputados,

convidar  as  deputadas,  convidar  todos  aqueles  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia a participar do lançamento da frente de esquerda no Crea, na sexta-feira,

às 18 horas. Será um momento importante não só para promovermos o encontro de

todos  os  setores  que  querem  o  Brasil  mais  justo,  mas  por  ser  um  momento

importante para procurarmos soluções conjuntas. Qual o nosso projeto econômico

para o País? Qual o nosso projeto para garantir governabilidade? Qual é o projeto

para enfrentar essas articulações que procuram uma grande conciliação, saídas por

cima,  onde  somente  a  classe  trabalhadora  vai  ser  penalizada,  nesse  ajuste  de

contas?

Aproveito aqui para convidar a todos para essa reunião da frente de esquerda na

sexta-feira.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Deputada Marília, quero fazer eco ao

convite de V. Exa. por essa frente de esquerda e estender esse convite não apenas

aos deputados e deputadas do PT, mas também, é óbvio, ao PCdoB, ao PMDB, ao

Pros, ao PRB, que constituem também a frente do nosso governo e o Bloco Minas

Melhor na Assembleia Legislativa.

Faço-o com uma base programática, colocando em especial o ponto de vista que a

deputada Marília Campos já colocou. Em Minas estamos avançando com uma base

coerente na Assembleia Legislativa e com um programa de governo que, apesar da

crise  e  do  rombo  deixado no orçamento  do  Estado,  tem  avançado  em  uma boa

relação com os movimentos sociais e em programas essenciais para Minas Gerais.

Mesmo com  toda  a  crise,  há  o  sentimento  de  que  Minas  avança  e,  portanto,  é

possível avançar o Brasil nesse período de crise.
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Para isso, é preciso que a crise política em Brasília diminua, no mínimo fique em

patamares aceitáveis, e não como se encontra hoje. Por isso, para o lançamento da

frente mineira a que a deputada Marília  Campos se  referiu,  estamos  propondo o

nome de Frente Minas pelo Brasil, para que a partir daqui apontemos qual será o seu

resultado.

Eu listaria alguns pontos dessa frente: primeiro, a defesa da democracia. Não se

pode, em período de crise econômica, articular-se pelos porões com golpes. Portanto,

uma frente deve colocar a questão da democracia e da liberdade como pressupostos,

e o patamar é a democracia. A presidenta Dilma ganhou, vai governar, e precisamos

ajudar  a  governar  o  Brasil.  Portanto,  não  ao  golpe  é  o  primeiro  ponto  que deve

unificar essa frente, porque golpistas existem e estão espalhados por aí,  tentando

fazer, nos porões, o que fizeram em outros períodos terríveis para o povo brasileiro.

O segundo ponto V. Exa. já citou, é a defesa dos direitos dos trabalhadores. Não se

pode mexer nos direitos dos trabalhadores, portanto ajustes fiscais ao estilo europeu

não servem para o Brasil  e não podem ser colocados como prioridades ou como

etapa a ser construída para sair da crise.

O terceiro ponto é a defesa dos direitos sociais, porque o obscurantismo começa a

aparecer. Receitas mágicas de prender jovens para melhorar a segurança pública,

receitas  para  oprimir  trabalhadores  ou  setores  minoritários  da  sociedade,  com

preconceito,  isso  não  pode  existir  e  é  um  ponto  essencial  que  essa  frente  deve

trabalhar.

Citaria  ainda  a  soberania  nacional.  Agora,  com  a  crise,  aparecem  aqueles  que

querem vender  a  Petrobras  e  acabar  com a  soberania  nacional.  Esses  pontos  e

outros que certamente virão são fundamentais para alinhavar uma frente de esquerda

capaz de fazer com que o Brasil saia da crise, melhorando a vida dos trabalhadores.

Que Minas dê o exemplo, todos no Crea, sexta-feira às 18 horas, para o lançamento

da Frente Minas pelo Brasil. Obrigado.

A deputada Marília Campos* – Obrigada, deputado Rogério Correia. A frente que

nós estamos organizando é fruto de um esforço da articulação de uma velha geração

que lutou contra o regime militar, que lutou pela democratização do nosso país e para

implantar  os  avanços  que  temos  hoje.  Mas  que  une  também  a  juventude  e  os
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movimentos sociais para impedir o retrocesso e lutar pela retomada do crescimento

com justiça social.

O deputado Leonídio Bouças (em aparte)* – Deputada Marília Campos, é muito

apropriada sua fala, e vem o deputado Rogério Correia no mesmo diapasão, para

criarmos  e  dar  força  a  essa  frente,  defendendo  alguns  pressupostos  básicos.  O

primeiro, não tenho dúvida, é a questão da democracia. Não há que se falar em pacto

algum, não há que se falar em qualquer coisa neste país se nós porventura tivermos

a  possibilidade,  por  menor  que  seja,  de  falar  em  golpe.  Isso  é  inaceitável.  Não

aceitamos no Brasil uma meia democracia, como está acontecendo na Venezuela e

em outros países.

Foi  preciso percorrer  um caminho muito  grande e transcorrer  muito tempo para

chegar  aonde estamos.  Agora,  não podemos recuar,  voltar  atrás.  Não passa pela

mente  das  pessoas  mais  esclarecidas  que  possa  haver  alguém  neste  País  que

defenda um golpe. Acredito que temos de fazer um pacto. Ontem assisti, pelo Jornal

Nacional,  a  uma  entrevista  que  o  vice-presidente  concedeu  à  mídia,  em  que

ressaltava a necessidade de todos nós – Congresso, empresários, trabalhadores e

instituições do País – caminharmos para o entendimento. Não podemos esticar mais

essa corda, como querem fazer algumas pessoas. Ela não pode ser mais esticada

porque o resultado pode não ser bom.

Temos, sim, de fazer reformas em vários setores. Mas temos de caminhar adiante.

Nos anos de 1970, depois da ditadura Franco, a Espanha conseguiu se reerguer com

o Pacto de Moncloa. Dentro da democracia, as forças políticas e institucionais do país

formularam  um  pacto  que  fez  com  que  a  Espanha  avançasse  econômica  e

socialmente. É esse o caminho que temos de trilhar no Brasil. Assim, a fala de ontem

do vice-presidente Michel Temer, hoje articulador do governo, foi correta e coerente.

Foi uma fala de construção, que tem de se espalhar por todo este país, conclamando

todos  a  pensar  no  Brasil,  no  País,  em  vez  de  ficarmos  pensando  em  derrubar

governos ou pensando apenas em eleições, de manhã, de tarde e de noite. Vamos

governar! Vamos avançar! Vamos fazer com que os brasileiros voltem a acreditar que

temos um caminho melhor a ser trilhado.

Por  isso,  congratulo-me  com  V.  Exa.,  ex-prefeita  de  Contagem;  uma  pessoa
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experiente, que governou uma das maiores cidades de Minas. Estamos ao seu lado

nessa luta por uma frente por um Brasil melhor, deputado Rogério Correia, por meio

da Frente Mineira pelo Brasil. Obrigado.

A deputada Marília Campos* – Obrigada, deputado Leonídio Bouças.

Para concluir, presidente, estaremos unidos na defesa do Brasil e do Estado, como

Pimentel tem feito tão bem com os fóruns de participação popular, promovendo uma

grande mobilização mineira, para conseguir que Minas Gerais volte a ocupar o seu

lugar no cenário nacional. Muito obrigada.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Celinho do Sinttrocel.

O deputado Celinho do Sinttrocel* – Boa tarde, presidente, deputados e deputadas

presentes, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia e servidores

desta Casa.

Ocupo hoje esta tribuna, deputado Cristiano Silveira, para fazer relatos. Cheguei a

esta Casa em 2011, com uma base eleitoral do Vale do Aço, entre os Municípios de

Coronel  Fabriciano,  Timóteo,  Ipatinga e  Santana do Paraíso.  Desde então,  tive a

oportunidade de manifestar por diversas vezes o apelo de que o governo federal – o

do então presidente Lula e o da presidenta Dilma – nos garantisse a duplicação da

BR-381.

Todas  as  intervenções  que  fiz  nesta  Casa  foram  no  sentido  de  que  a  gente

pudesse, por meio do governo federal, tentar diminuir as dificuldades de vida para

todos aqueles que trafegam, usam a BR-381, que liga a nossa capital mineira ao Vale

do Aço, ao Vale do Rio Doce. Trata-se de uma duplicação extremamente necessária

em razão do número de acidentes, do número de mortes que ocorrem naquela BR.

Ao mesmo tempo, ao longo de décadas, todos os cidadãos, todas as comunidades,

lideranças  políticas,  lideranças  empresariais,  clamavam  aos  governos  federais

anteriores a iniciativa de iniciar a duplicação da BR-381.

Em meados de 2014, tivemos a felicidade de receber a presidenta Dilma no Vale do

Aço, quando ela emitiu e assinou a ordem de serviço dando o direito e a oportunidade

de  início  da  duplicação  da  BR-381.  Para  todos  nós  do  Vale  do  Aço,  para  o

desenvolvimento de nossa região, foi esse um momento marcante. Foi um momento
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importante para a conjuntura econômica, para o desenvolvimento, para a qualidade

de vida de todos nós. As obras iniciaram-se no governo Lula, quando o presidente, à

época, autorizou que se fizesse o projeto de duplicação da BR-381, e continuaram

com a presidenta Dilma, no ano passado, dando a ordem de serviço. Trata-se de uma

obra de grande complexidade, de recurso muito grande, uma das obras mais caras

do Dnit no nosso estado. Essas obras estão em andamento. E estamos assistindo a

isso, nós que nos deslocamos de nossas casas para esta Assembleia, para o trabalho

na nossa capital mineira, a fim de resolver outros problemas. Todos os que usam a

BR-381, os trabalhadores do transporte, como os motoristas do transporte coletivo,

do transporte de carga, que movimentam este país, assistem, de forma feliz, ao início

dessas  obras.  Como  apresentamos  aqui,  nota-se  que  há  muito  serviço  de

terraplenagem no trecho que liga São Gonçalo do Rio Abaixo a Santa Luzia; muitos

túneis prontos, com algumas obras de arte em andamento, tudo no conjunto dessa

duplicação da BR-381.

Na semana passada, fomos surpreendidos, quando circulou na imprensa do nosso

estado que o consórcio Isolux-Engevix, que ganhou a licitação dos Lotes 1, 2 e 3.1,

que  ligam  o  Município  de  Governador  Valadares  a  Belo  Oriente,  renunciou  aos

trabalhos de duplicação da BR-381. Isso se trata do Lotes 3.1,  1 e 2, que foram

alcançados  pelo  consórcio  Engevix.  Muitas  falas,  muitos  pronunciamentos  foram

feitos e também muitas inverdades apresentadas.

Venho aqui fazer um apelo ao superintendente do Dnit em Minas Gerais, Dr. Carlos

Evandro, à direção, ao diretor-geral do Dnit em Brasília, para as notícias veiculadas

na semana passada, quando fomos surpreendidos com essa suspensão por parte do

consórcio Isolux-Engevix da não continuação das obras de duplicação dos referidos

lotes. O que nos assusta e nos deixa muito surpresos é a atitude desse consórcio. O

Dnit,  por  sua  vez,  por  todos  os  serviços  medidos  nesses  trechos,  realizou  o

pagamento. Ele mediu o serviço, repassou os recursos ao consórcio Isolux-Engevix,

mas este,  de  forma equivocada – vou dizer  até de forma leviana –,  terceirizou o

serviço, e até mesmo o “quarteirizou” para outras empreiteiras.

As empreiteiras que executaram parte desses serviços do Consórcio Isolux-Engevix

nesses  Lotes  3.1,  1  e  2,  prestaram  o  serviço  e  não  receberam.  Hoje,  esses
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empreiteiros do Vale do Aço passam por uma situação de débito, sem receber desse

consórcio algo da ordem de mais R$14.000.000,00. Agora estamos com esses três

lotes paralisados em relação à duplicação da BR-381.

Venho a esta tribuna para fazer um apelo ao Dr. Carlos Evandro, superintendente

do Dnit em Minas, e ao diretor-geral desse departamento, a fim de que assuma de

fato essa responsabilidade e seja convocada a segunda empresa que foi enquadrada

na licitação – estava como segunda colocada – para reassumir a duplicação da BR-

381 em relação a esses três lotes. Não podemos, de maneira nenhuma, permitir que

as  obras  da  BR-381  sofram  paralisação por  má-fé de  consórcio  que recebeu  do

governo federal e do Dnit os recursos e não repassou às empresas que executaram,

empresas  da  nossa  região,  do  Vale  do  Aço,  empresas  terceirizadas  que  foram

contratadas por esse consórcio.

Apresentamos aqui esse relato da realidade vivida nesses três lotes em relação à

duplicação da 381, porque vivo a 381, rodo na BR-381 e hoje posso afirmar que

muitos dos lotes em andamento, obras de artes importantes da 381, que totalizam

mais de 100 na duplicação de Belo Horizonte a Governador Valadares, estão em

andamento. Estamos vivendo essa realidade em relação a esses três lotes por parte

desse  Consórcio  Isolux-Engevix.  Não  podemos  permitir  que  nossa  região,  nosso

estado seja penalizado e tenha prejuízo no andamento da duplicação da BR-381.

Por isso, é necessário e urgente que o Dnit de Minas, junto com a diretoria-geral em

Brasília, convoque esse segundo colocado. Caso não aceite concluir o serviço, que o

governo  assuma  essa  responsabilidade,  defina  e  chame  à  responsabilidade  o

consórcio pelo que recebeu e não pagou. Além disso, pelo que esses credores e a

essas pessoas têm o direito de receber.

Essa é a realidade, deputado Rogério, da BR-381. Digo aqui, deste Plenário, por

que esta obra é tão importante para a nossa Minas Gerais, o nosso Vale do Aço, o

nosso Vale do Rio Doce. Precisamos que o governo federal, através do DNIT, tome

medidas urgentes para reverter essa situação.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Deputado Celinho do Sinttrocel, quero

parabenizá-lo por trazer esse assunto, pois é algo que preocupa a todos, mineiros e

mineiras, uma obra de grande porte, são bilhões e bilhões. É das maiores obras que



425
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

teremos e temos em Minas Gerais, fruto de muita luta. Ouvi deputado jurar de pé

junto que não acreditava que sairia obra alguma; falou que, de joelhos, iria sair de

Belo  Horizonte  se  alguma máquina  começasse a  fazer  obra  na  381,  a  deputada

Rosângela Reis deve lembrar-se disso. Disse que iria de joelhos, e até hoje não se

arriscou a iniciar essa caminhada. Penso que não deveria mesmo, porque ficaria com

os joelhos sangrando, e precisamos de deputados para nos ajudar nas lutas.

A obra está sendo feita, e é necessário que continue e que os deputados estejam

vigilantes em relação a isso. V. Exa. e a deputada Rosângela Reis são da região, e é

claro que essa obra interessa a todos; o deputado Mourão que está aqui também é

da  região  de  Valadares.  Precisamos  unir  forças  para  que  essa  obra  não  sofra

paralisação, muito menos por um problema de consórcio.

Sugiro a V. Exa. fazermos, aliás, uma audiência pública e chamarmos o Dnit e o

consórcio de obras para sabermos o que de fato está acontecendo. Trata-se de uma

obra que a presidenta Dilma garantiu que será feita e terá continuação – e já está

tendo  -,  apesar  de  toda  a  crise  econômica.  A deputada  Marília  citou  uma  crise

mundial. Mas essa crise econômica não pode paralisar o Brasil e nem aquelas obras

que são escolhidas como fundamentais. Uma delas é essa, assim como a BR-040.

Eram duas obras que ficaram paradas anos e anos. A população já nem acreditava, e

agora temos a obrigação de fazer com que ela se torne realidade, como agora. Tenho

certeza de que o governador Fernando Pimentel também vai tomar as providências

para  que  o  Dnit,  o  governo  federal  aja  rapidamente  para  chamar  o  segundo

consórcio, já que esse primeiro não tem condições de tocar a obra.

Isso tem de ser rápido para não haver prejuízo, porque, depois, oportunistas dirão

que é um problema do governo. Golpistas pedirão o fim do governo. Sabemos como

é isso. Em momentos de crise, o que mais aparece são oportunistas, que querem que

tudo dê errado, que pregam fim de governo e de respeito à democracia. Como eu sei

que isso não é aceitável, como disse Leonídio Bouças, precisamos estar vigilantes

para que as coisas funcionem. Tenho certeza de que a BR-381 vai nos dar muita

alegria e continuará sendo feita, apesar de todas as dificuldades. Parabéns pela sua

intervenção, deputado.

O deputado Celinho do Sinttrocel* – Obrigado, deputado Rogério Correia. Apenas
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quero informá-lo de que já registramos em nossa Comissão de Transporte o pedido

de audiência para que possamos debater, e, na mesma ordem, junto ao deputado

Wadson Ribeiro, do PCdoB, já apresentamos também um requerimento na Câmara

dos Deputados,  onde o deputado federal  conclama,  não convida,  mas convoca o

diretor do Dnit, junto com o consórcio, para explicar essa solução não só da BR-381

em relação a esses três lotes, mas também esclarecimento sobre a ponte que liga

Coronel Fabriciano a Timóteo, que está há quase três anos interditada e parcialmente

operando. Estamos precisando de uma posição do Dnit de Minas, que já prometeu

várias  vezes  o  início  das  obras,  mas  não  começa.  Quero  muito  a  sua  presença

nessas duas audiências para que a gente possa buscar essa solução o mais rápido

possível.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  –  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,

estamos acompanhando atentamente suas palavras relativas à BR-381, que liga Belo

Horizonte a Governador Valadares. Queremos não só participar do pronunciamento

de V. Exa. e ser solidários a ele, mas também dizer que o Consórcio Engevix-Isolux –

não só o consórcio, mas essas empresas separadamente – prestam serviços para o

governo federal em várias partes do Brasil. Estou vendo problema mais concentrado

aqui, especificamente no trecho de Governador Valadares para cá, que é o Trecho nº

1. Conforme V. Exa. sabe, a duplicação está prevista somente até Belo Oriente. De

Belo  Oriente  a  Governador  Valadares  são  72km  somente  de  melhorias.  É

absolutamente lamentável o governo federal ter esse descaso com o Município de

Governador Valadares e com os municípios. Três rodovias federais – a BR-381, a BR-

256 e a BR-116 – se cruzam dentro de Governador Valadares. O governo federal fez

um projeto duplicando somente até Belo Oriente, com quatro pistas até Belo Oriente e

só duas pistas até Governador Valadares.

Mesmo  assim,  a  empresa  encarregada  de  fazer  essas  melhorias,  o  Consórcio

Engevix-Isolux, interrompe as obras. Quando o governo federal permitiu que essa

empresa vencesse a licitação, naturalmente tinha critérios e deveria ter observado por

que estava correndo esse tipo de risco. Então, quando tivermos de fazer audiência

pública – e louvo a iniciativa de V. Exa. e também do deputado Rogério Correia de tê-

lo lembrado –, precisamos fazer essa advertência. A meu ver, a culpa não é só do
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consórcio. A culpa é de quem credenciou o consórcio, ou seja, também do governo

federal.

Estamos  nos  solidarizando  com  V.  Exa.,  estamos  juntos  para  trabalhar

permanentemente para que o trecho Belo Horizonte-Governador Valadares, da BR-

381, seja efetivamente duplicado, a fim de que se diminua o número de mortes, que

lhe deu o nome de Rodovia da Morte. Obrigado.

O deputado Celinho do Sinttrocel* – Obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Para

concluir, quero também me solidarizar com o deputado Bonifácio Mourão em relação

à duplicação da 381 até Governador Valadares.

No  ano  passado,  nós  nos  reunimos  com  a  nossa  presidenta  Dilma,  e,  em

Governador Valadares, ela garantiu que, até o final da duplicação da 381, será feito

um aditamento para garantir a duplicação da rodovia.

Quanto  ao  consórcio  Isolux-Engevix,  é  sabido  também  que  ele  tem  problemas

financeiros em todo o País, e não só em Minas, ou seja, ele apresenta problemas

também  em  várias  outras  obras  no  Brasil.  Então  falta  responsabilidade  desse

consórcio  ao  assumir  um  contrato  e  não  cumpri-lo.  Ele  tem  de  ser  chamado  à

responsabilidade, e buscaremos fazer isso durante as audiências públicas.

Quero ainda me manifestar a respeito de outra questão. Nem tudo é ruim, deputado

Rogério  Correia.  Como estamos  registrando esse momento  difícil  da  BR-381,  da

ponte que liga Coronel Fabriciano a Timóteo, quero também salientar que, no último

fórum regional, realizado no nosso Vale do Aço, recebemos o governador Fernando

Pimentel.  De pronto, ele anunciou que está autorizando o levantamento ambiental

para as obras da LMG-760, embargada pelo Ministério Público, no ano passado. Ele

anunciou que vai garantir a pavimentação da rodovia que vai ligar a Zona da Mata ao

Vale do Aço, uma obra tão importante para a nossa região. O meu muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon Melo – Meu presidente em exercício, deputado Ulysses Gomes,

prezados companheiros da Assembleia, prezados ouvintes e telespectadores da TV

Assembleia, boa tarde. Hoje, de forma amena, diante do quadro nacional, do qual

todos  nós  temos  conhecimento,  uso  esta  tribuna  para  fazer  um  contraponto  aos
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comentários que a situação está fazendo não só em Minas Gerais mas também em

nível nacional. O que a situação está falando? Que a oposição está tramando um

golpe, que a oposição está pedindo o impeachment, que a oposição está trabalhando

pelo quanto pior, melhor. Gostaria de fazer esse contraponto porque não é possível

que o povo vai continuar surdo e mudo, como aconteceu nas eleições. Diante de

tantas mentiras da presidente Dilma, o povo ainda a levou ao segundo mandato. Não

é à toa que ela está com 7% ou 8% de aceitação e 71% de rejeição. Não é à toa!

Comentei isso aqui,  ontem, com um deputado da situação, do PT, e com o nosso

presidente. Eu dizia que Eduardo Cunha ficaria isolado diante de suas atitudes como

presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  que  ele  não  estava  agradando  aos

companheiros  e  que  a  tendência  era  ficar  isolado  e  cair.  Vimos  exatamente  o

contrário ontem. A votação que houve não foi da direita, como disse aqui a nossa

companheira Marília Campos, segundo a qual está se tentando formar uma frente de

esquerda.  Gente,  será  que  o  Sarney  é  de  esquerda?  Será  que  o  Collor  é  de

esquerda? Será que o Maluf é de esquerda? Será que o Armando Monteiro, que é do

meu partido, é de esquerda? Acho que não estou entendendo mais nada de política,

não. Esse pessoal todo é de direita e está todo nos gabinetes e nos ministérios da

presidente Dilma. Então não estou entendendo essa mania de dizerem que estamos

querendo o impeachment. Fernando Henrique já disse que é contra o impeachment.

Mas nem o povo brasileiro aceita os argumentos do nosso ex-presidente Fernando

Henrique.  O  povo  brasileiro  quer  mudança,  porque  não  acredita  mais  nessas

mentiras, nessas fofocas.

Vejo  o  meu  antecessor  falar  das  obras  da  BR-381,  que  vão  até  Governador

Valadares,  que a Dilma prometeu,  que a  Dilma garantiu.  Desculpem-me. A Dilma

garantir e prometer, para mim não vale nada. Não vale nada, porque muito mais do

que isso ela prometeu e não cumpriu. Está aí o nosso Pronatec, para falar a verdade.

Está aí o nosso Fies, desses alunos que serão o futuro do Brasil, jogado ao léu, para

falar a verdade. Estão aí os investimentos do PAC 2 e do PAC 3, para falar a verdade.

Está aí o auxílio daqueles que precisam e não têm a mesma sorte, desempregados,

para falar a verdade. Então, não sei até onde a situação quer chegar aqui, em Minas

Gerais, para dizer que estamos trabalhando no quanto pior, melhor. Desculpem-me,
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mas arrumem outros  argumentos.  Arrumem, porque estão falando que receberam

uma herança maldita.

Ontem,  perguntava  em  uma  comissão:  que  dia  mesmo  eles  vão  começar  a

governar? Eles poderiam marcar um tempo para mim, não só aqui,  no Estado de

Minas  Gerais,  mas  também  na  Presidência  da  República.  Eles  vão  começar  a

governar  quando?  Até  dei  uma sugestão  ao  bloco  do  governo:  mudar  de  Minas

Melhor para Minas Pior. Porque tudo, de lá para cá, piorou. A saúde pública piorou

sensivelmente, os hospitais estão fechando. A segurança pública foi um desastre, os

níveis de criminalidade aumentaram substancialmente. As obras que diziam que iriam

reinaugurar ou recomeçar estão do jeito que está a BR-381 – de três trechos, só um

funciona, e dois, não. E ainda pergunto, Mourão: será que essa paralisação não foi

proposital  por  crédito  do  governo  federal,  que  não  paga,  como  já  é  normal  e

costumeiro, ou para as eleições do ano que vem, para que sejam inauguradas como

obras políticas? É uma coisa para avaliarmos.

Meu amigo Celinho do Sinttrocel, que defende com tanto ardor aquela região e que

é um bom deputado, está também a fazer uma avaliação – sabendo que é do bloco

que apoia o governo – de cair na realidade, porque de promessas já estamos cheios.

A eleição foi assim do começo ao fim. Então, mais uma promessa de que vai fazer, de

que vai continuar e de que as obras não serão paralisadas é mais uma conversa para

boi dormir.

Quero fazer esse contraponto, porque, como oposição que sou, não vou aceitar

essa  balela  constante  de  que  queremos  o  pior.  As  nossas  votações  aqui,  na

Assembleia, deram demostração disso. Votamos tudo aquilo que foi de interesse do

governador Fernando Pimentel. Nada que ele quis para a reforma política partidária

aqui, em Minas, se deixou de votar. Então, não joguem em nós a culpa de que não

colaboramos; diferentemente do que estão atribuindo no governo federal, onde estão

votando contra. Quem está votando contra? Um governo que diz que tem 400 em sua

base  parlamentar  teve  só  180  votos.  Então,  quem  está  votando  contra  são  os

insatisfeitos do PT, os insatisfeitos do PMDB, que, às vezes, não têm coragem de vir

a público, como veio o meu partido ontem, para dizer que saiu da base de governo.

Graças a Deus, criaram vergonha, saíram da base do governo, não só o PTB, mas
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também o PDT. Esses que votaram contra, na surdina, são esses envergonhados que

votaram na Dilma e que não aceitam mais.

Vou  conceder  um  aparte  ao  deputado  Sargento  Rodrigues,  fazendo  aqui  uma

referência de que, ontem, nessa conversa de que o Eduardo Cunha ficaria isolado, a

demonstração foi exatamente o contrário. E prepare-se, governo, porque ainda vem

coisa pior. Prepare-se, governo, porque a presidente não vai ter  nem 100 em sua

base parlamentar para segurar as pontas, porque fez baianada o tempo inteiro, fez

sacanagem  o  tempo  inteiro,  gastando  o  dinheiro  que  não  era  dela  –  mal  gasto,

indevidamente –, para se eleger no segundo mandato. E agora os que menos podem,

os mais pobres e os mais sofridos estão pagando o pato dessa irresponsabilidade.

Não vão ter 100 para defender o seu governo. Então mudem o discurso tanto aqui

em Minas como em Brasília. Quem é governo? Vamos deixar a hipocrisia de lado e

trabalhar dentro da realidade. Nós, deputados, estamos fazendo o nosso dever, ou

seja,  apoiando  aquilo  que  é  de  interesse  do  povo  de  Minas  Gerais,

independentemente  de  ser  projeto  do  governador  ou  de  deputado  da  situação.

Estamos apoiando. Eles é que não estão cumprindo a parte deles, em nenhum setor,

e vêm com mentirada, dizendo que pra nós quanto pior, melhor.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Cumprimento V.  Exa.,  deputado

Dilzon Melo, e ao mesmo tempo o PTB, que V. Exa. preside em Minas Gerais, por ter

dado um exemplo muito bom para o País ao desembarcar junto com o PDT. Graças a

Deus  o  PDT  também  ouviu  as  nossas  vozes  aqui  em  Minas  Gerais,  deputado

Bonifácio Mourão. Falo com muito orgulho que nós, no dia 17/3/2015, encaminhamos

uma  carta  ao  presidente  nacional  do  PDT,  Sr.  Carlos  Lupi,  pedindo  que  o  PDT

desembarcasse. Esta carta está assinada pelos quatro deputados estaduais do PDT

de Minas Gerais. Da mesma forma, comungamos com o pensamento de V. Exa.

Quero dizer mais: está na hora de a hipocrisia acabar, de a máscara cair neste

Plenário.  Vemos deputados do PT a toda hora virem aqui  dizer  que não aceitam

golpe, que a presidenta foi eleita legitimamente. Golpe? Perguntem ao trabalhador,

nas  ruas,  quem  está  dando  golpe.  Perguntem  quem  mentiu  descaradamente  na

eleição de 2014, deputado Bonifácio Mourão. Perguntem quem é o rei do petrolão.

Perguntem que está enfiado num mar de lama, no desvio do dinheiro público, nessa
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podridão.  Isso  é  que  é  golpe.  Onde  estão  os  deputados  do  PT?  Eles  vêm  aqui

defender e falar que não existe corrupção no petrolão. Isso é que é golpe. Golpe é

roubar, na calada da noite, o dinheiro público. Pergunte ao Renato Duque, ao Alberto

Youssef e ao Paulo Roberto Costa.

Deputado Dilzon Melo, os deputados do PT desta Casa precisam ter um pouco

mais de humildade. Parece que estão vivendo numa redoma, numa bolha. Parece

que não estão ouvindo nada. Toda hora vejo um determinado deputado chegar aqui e

falar que é golpe. Golpe de quem? Golpe da mentira durante a campanha de 2014,

da  ilusão,  deputado  Dilzon  Melo.  A  presidente  Dilma  Rousseff  mentiu

descaradamente para o eleitor brasileiro. Agora, como estava a economia? Indo por

água abaixo. A economia, deputado Bonifácio Mourão, estava indo por água abaixo.

Quando os  adversários,  durante  a campanha,  perguntavam, ela  saía  cinicamente

com uma resposta mais fria, mais cínica, dizendo que estava tudo bem. Tudo bem,

deputado Gil  Pereira? Olha o que está acontecendo com a retração da economia.

Isso é ruim para todo o País, é ruim para todo mundo.

Não  venham  querer  colocar  essa  conta  na  oposição.  Essa  dívida  não  é  da

oposição, deputado Dilzon Melo. Essa dívida é do governo do PT. Se é a oposição

que está querendo dar golpe, o Michel Temer é de qual partido? O vice-presidente da

República é do PMDB. Eduardo Cunha é de  qual  partido? Do PMDB. Por  que o

deputado do PT não vem aqui e fala que são os deputados federais do partido A, B ou

C que estão querendo dar golpe? É isso que o deputado tem de ter coragem de falar

aqui.  Mas não,  ele sabe que a situação está degringolando. Aliás, já  degringolou,

deputado  Bonifácio  Mourão.  O  governo  da  presidente  Dilma  acabou.  Ninguém

aguenta mais. O cidadão brasileiro não aguenta mais mentiras. Vejam quantas vezes

a conta de energia já subiu, deputado Dilzon Melo. Quatro. E a taxa Selic? E os juros

do  cartão  de  crédito  e  do  cheque  especial?  E  vêm  dizer  que  o  PT  defende

trabalhadores.

Qual trabalhador,  deputado Bonifácio Mourão? Aqueles contra quem votaram na

redução  do  seguro-desemprego,  no  pagamento  da  pensão?  Votaram  contra  o

trabalhador. Disse aqui a um determinado deputado para voltar às origens, às portas

das fábricas para defender os trabalhadores.
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Deputado João Leite, alguns deputados vêm dizer aqui que a oposição está dando

golpe. Golpe? Tenha santa paciência, deputado Dilzon Melo!  Tem de ser hipócrita

para dizer isso. Golpe é roubar o dinheiro do povo à luz do dia. A Polícia Federal, o

Ministério  Público  Federal,  a  Justiça  Federal  não dão golpe,  pois  são instituições

sólidas  e  estão  apurando  dentro  do  Estado  Democrático  de  Direito,  no  devido

processo legal.  Onde está o Vacari? Está preso.  Onde está o José Dirceu? Está

preso. Sabem quem o próximo, deputado Dilzon Melo? O Lula.  O próximo será o

Lula. Escreva aí que isso ocorrerá até o final deste mês. Aí será a pá de cal. Vêm

agora dizer que é golpe!

Ontem,  por  exemplo,  deputado  Dilzon  Melo,  mais  de  quatrocentos  deputados

votaram aquela PEC. Onde estavam os deputados do PMDB e do PT? Somando as

duas bancadas, são quase duzentos deputados. Parece que alguém se esqueceu de

fazer aquelas contas simplórias, deputado João Leite. Sabe por quê? A Câmara tem

513 deputados. Alguém não viu a votação de ontem? Foram quatrocentos e tantos

votos.

Graças  a  Deus,  deputado Dilzon  Melo,  que o  Carlos  Lupi  e outros  ouviram as

nossas preces aqui de Minas Gerais e desembarcaram dessa canoa furada, caso

contrário o PDT sangraria quatro anos juntos com eles.

Assim, parabenizo V. Exa. e quero dizer que quem está dando golpe no País é o

PT, é a mentira, a corrupção. A máscara está caindo por terra.

O  deputado  Dilzon  Melo  –  Antes  de  conceder  aparte  ao  deputado  João  Leite,

gostaria de dar dois recados. Primeiramente, quero dizer ao governador Fernando

Pimentel que não sou contra o governo dele. Tenho aqui o meu compromisso de votar

todos  os  projetos  que  forem  do  interesse  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Estavam

dizendo que sou radical. Quero que ele seja feliz, que faça um bom governo, mas que

não aprenda com as mentiras  da Dilma e do governo federal.  Então, tem o meu

apoio.

Em segundo lugar, parabenizo a atitude do vice-presidente Michel Temer, que teve

a humildade que a Dilma nunca teve de mostrar ao povo brasileiro que é preciso

todos se unirem para vencer essa crise. Eu achava que sair a Dilma para entrar o

Temer seria sair do mal para o pior, mas estou achando que não. Pelo menos ele deu
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uma demonstração  de  humildade  de  que  precisa  do  Congresso  e  do  povo  para

superar essa crise. Parabenizo-o por esse ato de humildade.

Gostaria de perguntar: será que o PT não está vendo que quem vai dar rasteira e

golpe vai ser o PMDB ou ele acha que somos nós? Ou acha que é a direita? Quem

vai dar a rasteira não somos nós.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  Meu  querido  amigo,  líder  Dilzon  Melo,

parabenizo V. Exa. e o PTB pela decisão correta de ficar ao lado do povo brasileiro. O

PTB teve uma postura que o engrandece. O PTB com o PDT do deputado Sargento

Rodrigues desembarcaram desse governo que infelicita o nosso país.

Queria lamentar o golpe do qual o Brasil foi vítima. O PT praticou um golpe contra a

Nação. Prometeram o país das maravilhas. Na América Latina, só vamos ganhar da

Venezuela. Estão aqui os números. O Brasil ajudou a frear o crescimento da América

Latina. Vamos ficar na frente apenas da Venezuela, companheira do Brasil. O pior

não  é  isso.  Eu  esperava  aqui  um  partido  humilhado,  humilde  pelo  que  está

acontecendo. O grande líder deles, o José Dirceu, está preso pela segunda vez. E

vem  o  partido  aqui  nos  acusar.  Nem  ficamos  sabendo  disso.  Foi  a  colaboração

premiada  dos  empreiteiros  que  lucraram  com  o  PT.  O PT tirou  não  sei  quantos

milhões da pobreza e depositou tudo na Suíça.

Imaginem o seu Zé Dirceu... Foram R$20.000.000,00 bloqueados na conta dele. E

vários petistas ajudando a pagar sua multa do mensalão. Foram R$20.000.000,00

bloqueados  na  conta  do  Zé  Dirceu.  Achava  que  o  PT  viria  aqui  hoje  com  uma

delegação,  de ônibus,  para  ir  a  Curitiba  dar  apoio  ao Zé Dirceu,  que está preso

sozinho na Polícia Federal. Ele foi homenageado na sua chegada com foguete, um

monte de coisa. Esperava que continuasse daquela maneira, pedindo um encontro

com Fernando Henrique Cardoso,  conversasse com as oposições,  mas não,  vêm

aqui dizer que estamos fazendo golpe. Golpe foi o que o PT fez contra os brasileiros.

* – 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
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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  1.651/2015, da Comissão de

Cultura,  1.653,  1.692 e  1.695/2015,  da  Comissão de Segurança Pública,  1.662 a

1.667  e  1.691/2015,  da  Comissão  de  Minas  e  Energia,  1.668  e  1.669/2015,  da

Comissão de Meio Ambiente, 1.670/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor,

1.674 a 1.677 e 1.694/2015, da Comissão de Educação, 1.697/2015, da Comissão de

Fiscalização Financeira, e 1.698 a 1.700/2015, da Comissão de Transporte. 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:

do Trabalho – aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 5/8/2015, dos Projetos de

Lei  nºs 1.190/2015, do deputado Gustavo Corrêa,  1.194/2015, da deputada Geisa

Teixeira,  1.204/2015,  do  deputado  João  Leite,  1.208/2015,  do  deputado  Durval

Ângelo,  1.275/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  e  1.506/2015,  do  deputado

Missionário  Marcio  Santiago,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.292/2015,  do  deputado

Dalmo Ribeiro Silva, e 1.297/2015, do deputado Thiago Cota; e

de Cultura – aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 5/8/2015, do Requerimento

nº 1.525/2015, da Comissão Extraordinária das Águas (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O presidente – Requerimento Ordinário nº 1.952/2015, do deputado Antônio Carlos

Arantes,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  requerimento  do  deputado  Luiz

Henrique em que  solicita  seja  realizado  evento  nesta  Casa  para  apresentação  e

análise  do  estudo  visão  2050,  do  Conselho  Empresarial  Mundial  para  o

Desenvolvimento  Sustentável  e  do  Conselho  Empresarial  Brasileiro  para  o

Desenvolvimento Sustentável. A presidência defere o requerimento de conformidade

com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.



435
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Questões de Ordem

O deputado Cristiano Silveira – Presidente, solicito o encerramento da reunião por

falta de quórum.

O deputado João Leite – Sr. Presidente, peço a recomposição. O PT não quer ouvir

as coisas e pede o encerramento da reunião. Vamos ouvir. Peço recomposição de

quórum.

O presidente – É regimental.  A presidência solicita ao secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Bonifácio Mourão) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 8 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária de terça-feira, dia 11, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (–  A  ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia

11/8/2015.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 400/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o Projeto de Lei nº 400/2015, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.647/2011,  institui  o  Dia  Estadual  do

Contabilista.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho,

da  Previdência  e  da  Ação  Social.  Examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a instituir, no Estado, o Dia do Contabilista, a ser

comemorado anualmente no dia 21 de setembro.

Informamos que  a  referida  data  já  existe  em âmbito  nacional  e  é  comemorada

anualmente em 25 de abril. Em 2012 o Conselho Federal de Contabilidade passou a

substituir  o  termo  “contabilista”  por  “profissional  da  contabilidade”,  em  virtude  do

processo de modernização da profissão, que teve a Lei Federal nº 12.249, de 2010,

como  marco  legal.  O  termo  “profissional  da  contabilidade”  abrange  o  campo  de

atuação tanto dos contadores como dos técnicos em contabilidade.

Essa data foi instituída sob inspiração do senador e patrono desse ofício, João Lyra,

em  1926,  ocasião  em  que  proferiu  discurso  sobre  a  classe  contábil  brasileira

destacando a importância e a responsabilidade do papel que esse profissional exerce

na sociedade. Essa data marca também a criação, em 1945, do curso superior de

ciências econômicas e de ciências contábeis e atuariais, por meio do Decreto-Lei nº

7.988, de 1945, em nível nacional.

A Comissão de Constituição e Justiça julgou conveniente alterar a data proposta no

projeto original para o dia 25 de abril, data em que é comemorado nacionalmente o

Dia do Contabilista, o que fez por meio da apresentação da Emenda nº 1.

Entendemos,  contudo,  ser  desnecessário  aprovar  matéria  instituindo  data  já

existente no calendário oficial, o que está conforme os preceitos da legística, área do

conhecimento que se ocupa da elaboração de atos normativos de qualidade. Indaga-

se,  no  caso  ora  proposto,  a  real  utilidade  de  se  legislar  quando  existe  no

ordenamento jurídico norma que atinge o mesmo fim da proposição em análise, isto

é,  homenagear  o  profissional  da  contabilidade,  destacando  a  importância  e  a

responsabilidade do papel que esse profissional exerce na sociedade. Tanto é que no

calendário do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais está previsto o

dia 25 de abril como o Dia do Profissional da Contabilidade.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 400/2015, em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira, relatora – Gustavo Corrêa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 15/2015, decorrente do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  873/2011,  dispõe  sobre  “a  integração  de

considerações ambientais nas licitações e nos contratos públicos do Estado de Minas

Gerais  a  serem  observadas  pelos  órgãos  da  administração  direta,  autarquias,

inclusive  as  de  regime  especial,  fundações  públicas,  fundos  especiais  não

personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista, empresas públicas e

demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado

de Minas Gerais e prestadoras de serviço público e dá outras providências”.

À proposição em tela foi anexado o Projeto de Lei n° 870/2015.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise preliminar,  concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 15/2015 na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  concluiu  pela

aprovação do Projeto de Lei nº 15/2015 com as Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo nº

1.

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.

Fundamentação

O projeto em exame prevê que, nas licitações e contratos celebrados por órgãos e

entidades  da  administração  direta  e  indireta  do  Estado,  deverão  ser  observados,

como critério de seleção dos licitantes, produtos e serviços ambiental e socialmente

sustentáveis,  se comparados a outros produtos e serviços que atendam à mesma

finalidade.

Para tanto, determina que a administração pública definirá o objeto pretendido no

instrumento convocatório e nos contratos públicos, por meio da utilização de variantes

que considere ambiental e socialmente sustentáveis, contanto que tal escolha não

prejudique o caráter competitivo do procedimento.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto está em sintonia com
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a  ordem  constitucional  vigente,  já  que  regulamenta  assuntos  relacionados  às

licitações,  aos  contratos  administrativos  e  ao  meio  ambiente,  matérias  que estão

dentro da competência legislativa constitucionalmente conferida ao Estado.

Contudo, a referida comissão apresentou o Substitutivo nº 1, com o propósito de

corrigir inadequações da proposição relacionadas à técnica de redação parlamentar.

Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, após

apreciar o projeto, concluiu pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, porém

com as Emendas nºs 1 e 2, por ela sugeridas.

Nos  termos  do  parecer  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  as  Emendas  nºs  1  e  2  ao  Substitutivo  nº  1  são  necessárias  para

explicitar,  quanto  ao  objeto  pretendido  no  instrumento  convocatório,  os  requisitos

mínimos relativos à utilização de variantes e disposições consideradas ambiental e

socialmente sustentáveis, relacionando um rol de critérios de sustentabilidade, objeto

de  constantes  postulações  das  políticas  de  proteção  ambiental,  entre  os  quais  a

utilização de produtos de origem ambientalmente certificada, a racionalização do uso

de matérias-primas, a adoção de mecanismos que promovam a eficiência energética

e a utilização de produtos recicláveis.

Analisando  o  mérito  do  projeto,  constatamos  que  sua  principal  intenção  é

compatibilizar a aplicação dos princípios constitucionais da eficiência e da isonomia,

pilares  do  processo  licitatório,  com  o  direito,  também  de  status constitucional,

consagrado pelo art. 225 da Constituição Federal, ao meio ambiente equilibrado.

Nesse  sentido,  a  proposição  cria  instrumentos  importantes  que  viabilizam  a

compatibilização  dos  referidos  valores  jurídico-constitucionais,  exigindo  a

preocupação  do  Estado  com  a  promoção  do  desenvolvimento  social  e

ambientalmente sustentável também quando da contratação de serviços e de obras

públicas.

As emendas apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável trouxeram importantes aprimoramentos ao Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, razão pela qual opinamos pela sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 15/2015 na forma
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do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as

Emendas  n°s  1  e  2,  apresentadas  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Gustavo  Corrêa,  relator  –  Cristina  Corrêa  –

Agostinho Patrus Filho.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2015

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

15/6/2015

Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  João  Magalhães,  Agostinho  Patrus  Filho  e  Cabo  Júlio,  membros  da

supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Rogério Correia. 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. O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.504/2015, no 2º turno, do qual

designou como relator o deputado Agostinho Patrus Filho, e suspende os trabalhos.

Reaberta a reunião, estão presentes os deputados João Magalhães, Agostinho Patrus

Filho, Gustavo Corrêa e Rogério Correira (substituindo a deputada Cristina Corrêa,

por indicação da liderança do BMM). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015  é  retirado  da  pauta  por

determinação do presidente da comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.

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

convoca os membros da  comissão para as  próximas reuniões  extraordinárias  em

16/6/2015, às 10, 14 e 17 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Gustavo Corrêa – Agostinho Patrus Filho – Sargento

Rodrigues – Cabo Júlio.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,
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João  Alberto,  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

João  Alberto,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

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

proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Anderson

Rodrigues,  presidente  do  Sindicato  dos  Enfermeiros  do  Estado  de Minas  Gerais,

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: Projetos de Lei nºs 1.930, 1.933, 2.025, 2.074, 2.082,

2.156, 2.166, 2.179, 2.184, 2.216, 2.239, 2.242, 2.125, 2.132, 2.136, 2.149, 2.154,

2.181, 2.187, 2.199, 2.206, 2.220 e 2.247/2015 (Antônio Jorge); 1.787, 1.922, 1.947,

2.011, 2.045, 2.075, 2.138, 2.140, 2.160, 2.170, 2.190, 2.224, 2.015, 2.126, 2.139,

2.146, 2.153, 2.172, 2.183, 2.189, 2.200, 2.208, 2.217, 2.222 e 2.243/2015 (Bonifácio

Mourão); 1.984, 2.008, 2.014, 2.076, 2.122, 2.229, 2.128, 2.134, 2.135, 2.147, 2.157,

2.196,  2.201,  2.213,  2.219  e  2.249/2015  (Cristiano  Silveira);  1.630,  1.680,  1.721,

1.931, 1.934, 1.938, 1.995, 2.035, 2.133, 2.211, 2.223, 2.228, 2.251, 2.148, 2.158,

2.198, 2.205, 2.215, 2.221 e 2.246/2015 (Isauro Calais); Recurso nº 2/2015 e Projetos

de Lei nºs 1.625, 1.925, 1.960, 1.981, 1.983, 2.016, 2.041, 2.077, 2.123, 2.137, 2.152,

2.167, 2.182, 2.225, 2.227,  2.143, 2.145, 2.171, 2.188,  2.204,  2.212 e 2.245/2015

(João Alberto); 639, 1.722, 1.752, 1.765, 1.766, 1.840, 1.916, 1.932,  1.936, 1.970,

1.994, 2.010, 2.013, 2.079, 2.130, 2.131, 2.141, 2.168, 2.191 e 2.240/2015; Projeto de

Lei  Complementar  nº  39/2015  e  Projetos  de  Lei  nºs  603,  1.527,  2.150,  2.244  e

2.250/2015 (Leonídio Bouças); 1.570, 1.935, 1.978, 2.012, 2.036, 2.081, 2.155, 2.177,

2.192, 2.202, 2.209, 2.241, 2.124, 2.127, 2.129, 2.142, 2.144, 2.161, 2.185, 2.203,

2.207, 2.214, 2.218 e 2.248/2015 (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 e os Projetos de Lei nºs 389, 695, 744, 785 e 791/2015 são retirados de

pauta  por  deliberação  da  comissão,  a  requerimentos  dos  deputados,
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respectivamente: Antônio Jorge; Cristiano Silveira, o segundo e o terceiro; Bonifácio

Mourão; Luiz Humberto Carneiro e João Alberto. São aprovados requerimentos do

deputado João Alberto solicitando que os Projetos  de Lei  nºs 1.334 e 1.272/2015

sejam  apreciados  em  primeiro  e  último  lugar,  respectivamente,  desta  fase.  Após

discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e  legalidade,  no 1º  turno,  do  Projeto de  Lei  nº  1.334/2015 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado João Alberto). É convertido em diligência

ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Resolução nº 9/2015

(relator: deputado João Alberto). Após discussão e votação é aprovado o parecer que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto

de Lei nº 777/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Humberto

Carneiro).  Registra-se  a  presença  do  deputado  Antônio  Jorge.  Após  discussão  e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

1.005 com a Emenda nº 1 (relator:  deputado Cristiano Silveira),  e 1.084,  1.368 e

1.493/2015, os três na forma do Substitutivo nº 1 (relator: 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 13 e 43/2015, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relatores: deputados

Antônio  Jorge  e  João  Alberto,  respectivamente).  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 53 (relator:

deputado Luiz Humberto Carneiro); 229 e 251 (relator:  deputado Antônio Jorge); e

250/2015 (relator: deputado Cristiano Silveira). A presidência suspende a reunião. Às

11h45min  são  reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos  deputados:  Leonídio

Bouças, presidente, Antônio Jorge, Cristiano Silveira, Isauro Calais e Luiz Humberto

Carneiro.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no

1º turno, dos Projetos de Lei nºs 327 (relator: deputado Antônio Jorge) e 554/2015

(relator: deputado Cristiano Silveira). Após discussão e votação é aprovado o parecer

que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto
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de  Lei  nº  451/2015  (relator:  deputado  Antônio  Jorge).  A presidência  suspende  a

reunião. Às 12h19min são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados:

Leonídio Bouças, presidente, Antônio Jorge, Cristiano Silveira, João Alberto e 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

572/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro).

Registra-se  a  presença  do  deputado  Isauro  Calais.  Após  discussão  e  votação  é

aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto de  Lei  nº  580/2015 (relator:  deputado Antônio

Jorge).  O parecer  sobre  o Projeto  de  Lei  nº  584/2015,  no  1º  turno,  deixa  de  ser

apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo 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

616/2015 (relator: deputado Cristiano Silveira). Registra-se a presença do deputado

Bonifácio Mourão. Após discussão e votação é aprovado o parecer que conclui pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

617/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado João Alberto). O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 686/2015, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo relator, deputado Antônio Jorge.

Registra-se a saída dos deputados Cristiano Silveira e João Alberto. Após discussão

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

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs  747  e  915/2015  (relatores:  deputados  Antônio  Jorge  e  Bonifácio  Mourão,

respectivamente). Registra-se a saída do deputado Isauro Calais. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 922/2015 (relator: deputado Antônio

Jorge). A presidência suspende a reunião. Às 12h43min são reabertos os trabalhos

com a presença dos deputados: Leonídio Bouças, presidente, Antônio Jorge, João

Alberto,  Isauro  Calais  e  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  972 (relator:  deputado João Alberto).  Os pareceres
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sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.090  e  1.766/2015,  no  1º  turno,  deixam  de  ser

apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelos

respectivos relatores,  deputados  Luiz Humberto  Carneiro e  Leonídio  Bouças.  São

convertidos  em  diligência  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.294,  1.435,  1.455,  1.479  e  1.669/2015

(relatores: deputado Antônio Jorge,  os três primeiros,  e deputado Isauro Calais,  o

último);  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  à

Prefeitura Municipal de Mantena o Projeto de Lei nº 1.415/2015 (relator:  deputado

Antônio  Jorge);  à  Associação  Brasileira  de  Indústria  de  Café  e  ao  Sindicato  da

Indústria do Café do Estado de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 1.467/2015 (relator:

deputado Luiz Humberto Carneiro); ao autor e ao secretário de Estado de Casa Civil

e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 1.682/2015 (relator: deputado João

Alberto). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.406/2015, no 1º turno, deixa de ser

apreciado  por  solicitação  de  prazo  regimental  pelo  respectivo  relator,  deputado

Antônio  Jorge,  em  virtude  de  redistribuição.  Registra-se  a  presença do  deputado

Cristiano Silveira. Após discussão e votação é aprovado o parecer que conclui pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.876/2015 (relator:  deputado Luiz Humberto Carneiro). Registra-se a presença do

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  1.921 e  2.130 (relator:  deputado

Leonídio Bouças); e 1.980/2015 (relator: deputado Cristiano Silveira). Os pareceres

sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.936  e  2.210/2015,  no  1º  turno,  deixam  de  ser

apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelo  respectivo  relator,

deputado Leonídio Bouças. Registra-se a saída dos deputados Bonifácio Mourão e

Cristiano Silveira. Após discussão e votação é aprovado o parecer que conclui pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.272/2015 (relator: deputado Antônio Jorge). 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. Registra-se a presença dos deputados Bonifácio Mourão e

Cristiano Silveira. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
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pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno

único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  26,  1.180,  1.299  com  a  Emenda  nº  1,  1.492  e

1.505/2015 (relator:  deputado Luiz Humberto Carneiro);  385 e 1.507/2015 (relator:

deputado Cristiano Silveira). Registra-se a saída do deputado Cristiano Silveira. 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 1.033/2015 (relator:  deputado Leonídio Bouças);  1.203, 1.285,

1.298,  1.514 com a Emenda nº  1,  1.528 e 1.534/2015 (relator:  deputado Antônio

Jorge).  Registra-se  a  saída  do  deputado  Bonifácio  Mourão.  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

1.509/2015  (relator:  deputado  João  Alberto);  1.510,  1.520,  1.661  e  1.894/2015

(relator:  deputado  Isauro  Calais);  1.530/2015  (relator:  deputado  Luiz  Humberto

Carneiro, em virtude de redistribuição). São convertidos em diligência aos respectivos

autores os  Projetos de Lei  nºs  1.519, 1.523 e 1.547/2015 (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 1.511, 1.512, 1.515 a 1.518, 1.521, 1.522, 1.524 a

1.526, 1.529, 1.531 a 1.533, 1.535 a 1.540, 1.542, 1.543, 1.545, 1.546, 1.549 a 1.551

e  1.668/2015,  para  que  instruam  as  referidas  proposições  com  a  documentação

necessária à sua tramitação. Submetido à votação é aprovado o Requerimento nº

2.594/2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  pedido  de

providências para que as respostas dos requerimentos aprovados pela comissão, no

tocante  aos  projetos  de  lei  para  doação  de  imóveis  aos  municípios,  sejam

encaminhadas  com  urgência  à  comissão.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião de logo mais, às

14h, 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, 5 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –

Vanderlei Miranda.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 9/7/2015

Às  9h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Gil  Pereira,  Isauro  Calais  e  Cristiano  Silveira  (substituindo  a  deputada

Geisa  Teixeira,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada

comissão. Estão presentes também os deputados Iran Barbosa e Glaycon Franco.

Havendo número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara

aberta a reunião, dá a ata por aprovada e solicita  que os membros da comissão

presentes a subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a debater as

soluções  viáveis  para  manutenção  dos  postos  de  trabalho  dos  empregados  das

empresas  dos  produtores  de  ferroligas  e  de  silício  metálico  em  Minas  Gerais.  A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do

Legislativo em  4/7/2015:  ofício  do  Sr.  Renan  Calheiros,  presidente  do  Senado

Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 216/2015, da Comissão

do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. O presidente acusa o recebimento das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados  entre  parênteses:  Projeto  de  Lei  nº  603/2015 (deputado  Celinho do

Sinttrocel), Projetos de Lei nºs 1.260 e 1.421/2015 (deputada Geisa Teixeira), todos

em turno único. 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 nºs 1.201/2015 (relatora: deputada Geisa Teixeira) e 1.808/2015

(relatora:  deputada  Geisa  Teixeira),  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação,

votando “sim” os deputados Celinho do Sinttrocel,  Cristiano Silveira, Gil  Pereira e

Isauro  Calais,  não  se  registrando  voto  contrário.  Suspende-se  a  reunião.  Às

10h18min, são reabertos os trabalhos com a presença da deputada Geisa Teixeira e

dos seguintes deputados: Celinho do Sinttrocel, Gil Pereira, Cristiano Silveira, Antônio
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Carlos Arantes (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por indicação da liderança

do BVC), Carlos Pimenta, Iran Barbosa, Agostinho Patrus Filho e Tiago Ulisses. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Eduardo

Vasconcelos,  superintendente  de  Prospecção  e  Relacionamento  Comercial  com

Clientes  Corporativos,  representando  Mauro  Borges  Lemos,  presidente  da

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig; Roberto Wagner Carvalho, diretor

do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material

Elétrico de São Julião, Ouro Preto/ Mariana; Edivaldo Holman, diretor executivo da

Associação  Brasileira  de  Ferroligas  e  Silício  Metálico,  representando  Charles

Rezende, diretor da Vale Manganês Rancharia – Ouro Preto; Jordano Carvalho dos

Santos, coordenador político da Federação Sindical e Democrática dos Trabalhadores

na Indústria Metalúrgica de Minas Gerais; Helvécio Luiz Reis, prefeito municipal de

São  João  del-Rei;  Eduardo  Monteiro  de  Morais,  prefeito  municipal  de  Várzea  da

Palma; Léo Silveira, prefeito municipal de Pirapora; Ricardo Veloso, prefeito municipal

de  Bocaiúva;  Alessandro  Dalla  Vedova,  presidente  do  Conselho  Estratégico  de

Desenvolvimento  Econômico  do  Alto  Paraopeba,  representando  Ivar  de  Almeida

Cerqueira  Neto,  prefeito  municipal  de  Conselheiro  Lafaiete;  Everson  de Alcântara

Tardelli,  presidente  da  Federação  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  Urbanas  no

Estado de Minas Gerais; Delson José de Oliveira, representante da Federação dos

Trabalhadores  nas  Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas  e  de  Material  Elétrico  do

Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,

autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos deputados presentes e aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  discussão  e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 269, 393, 594 e 604/2015 . Submetidos a votação, cada um por

sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  2.619/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de

providências para realização de concurso público para contratação de eletricitários,

tendo em vista a primarização das atividades-fim da empresa;

nº 2.620/2015, do deputado Rogério Correia, do deputado Celinho do Sinttrocel, da

deputada  Marília  Campos  e  da  deputada  Geisa  Teixeira,  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de

providências para criação de mesa de negociação para debater a primarização da

empresa,  com a  participação de representantes da  Cemig,  do Sindieletro-MG,  do

governo do Estado de Minas Gerais e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais;

nº 2.621/2015, do deputado Rogério Correia e do deputado Celinho do Sinttrocel,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Companhia  Energética  de

Minas Gerais pedido de providências para imediata contratação de 626 eletricitários,

em atendimento à parte da decisão judicial  que obriga a empresa a contratar 953

trabalhadores  e  em  respeito  aos  acordos  coletivos  firmados  com  as  entidades

representativas dos trabalhadores;

nº 2.622/2015, do deputado Rogério Correia e do deputado Celinho do Sinttrocel,

em que solicitam seja realizada visita da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social ao presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, para debater a

proposta de acordo apresentada pelos trabalhadores sobre primarização da empresa

e situação dos demitidos da Cemig S.;

nº 2.623/2015, do deputado Rogério Correia e do deputado Celinho do Sinttrocel,

em que solicitam seja formulada manifestação de repúdio pela decisão do Superior

Tribunal de Justiça, contrária à renovação automática das concessões das Usinas

Hidrelétricas de Jaguara e de São Simão;

nº 2.624/2015, do deputado Rogério Correia e do deputado Celinho do Sinttrocel,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Companhia  Energética  de

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  início  imediato  do  treinamento  dos

eletricitários  na  Escola  de  Tecnologia  da  Energia,  considerando  o  processo  de

primarização das atividades-fim da empresa, sem prejuízo das negociações com as

entidades representativas;

nº 2.625/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e do deputado Rogério Correia,
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em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Companhia  Energética  de

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  realização  de  concurso  público  para

contratação de  eletricitários,  tendo em vista  a  primarização  das  atividades-fim  da

empresa;

nº 2.627/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e do deputado Rogério Correia,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Companhia  Energética  de

Minas Gerais pedido de providências para que a empresa não recorra da decisão

judicial  que  obriga  a  empresa  a  contratar  953  trabalhadores,  tendo  em  vista  a

necessidade da primarização das atividades-fim da empresa;

nº 2.629/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, do deputado Glaycon Franco, do

deputado Cristiano Silveira, do deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Gil

Pereira, em que solicitam seja encaminhado ao presidente da Companhia Energética

de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  a  empresa  se  manifeste

favoravelmente  à  aprovação da Medida Provisória  nº  677/2015 com emenda que

garanta competitividade às indústrias de ferroligas no Estado, mantendo postos de

trabalho e gerando renda para os municípios onde atuam essas indústrias;

nº 2.631/2015, do deputado Gil Pereira, do deputado Cristiano Silveira, do deputado

Celinho  do  Sinttrocel  e  do  deputado  Glaycon  Franco,  em  que  solicitam  seja

encaminhado à presidência da República pedido de providências para que dê apoio à

aprovação de emenda à Medida Provisória nº 677/2015 que garanta competitividade

às indústrias de ferroligas em Minas Gerais, mantendo postos de trabalho e gerando

renda para os municípios onde atuam essas indústrias;

nº 2.632/2015, do deputado Gil  Pereira, do deputado Antônio Carlos Arantes, do

deputado Glaycon Franco, do deputado Celinho do Sinttrocel e do deputado Cristiano

Silveira, em que solicitam seja encaminhado ofício ao Presidente da ALMG, para que

solicite apoio de todos os deputados estaduais à tramitação da Medida Provisória nº

677/2015 com emenda que garanta competitividade às indústrias  de ferroligas no

Estado,  mantendo  postos  de  trabalho  e  gerando  renda  para  os  municípios  onde

atuam essas indústrias;

nº 2.633/2015, do deputado Gil Pereira, do deputado Glaycon Franco, do deputado

Celinho do Sinttrocel, do deputado Cristiano Silveira e do deputado Antônio Carlos
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Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  aos  deputados  federais  por  Minas

Gerais pedido de providências para que haja mobilização de apoio à aprovação da

Medida  Provisória  nº  677/2015  com  emenda  que  garanta  competitividade  às

indústrias de ferroligas no Estado, mantendo postos de trabalho e gerando renda para

os municípios onde atuam essas indústrias;

nº 2.635/2015, do deputado Cristiano Silveira, do deputado Antônio Carlos Arantes,

do deputado Celinho do Sinttrocel e do deputado Gil Pereira, em que solicitam seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que viabilize a

aprovação da licença de instalação de linhas de transmissão de energia relativa ao

Processo nº 34439/2012/002/2015 em tramitação na Superintendência Regional de

Regularização  Ambiental  do  Alto  São  Francisco/Divinópolis,  considerando  o  seu

impacto na geração e manutenção de emprego no estado;

nº 2.641/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e do deputado Cristiano Silveira,

em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta da Comissão do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social, da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão

de Minas e Energia para debater  a Medida Provisória nº  677/205,  que autoriza  a

Companhia  Hidrelétrica  do  São  Francisco  a  participar  do  Fundo  de  Energia  do

Nordeste, com a participação da Comissão Mista destinada a apreciar a matéria no

Congresso Nacional;

nº 2.642/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e do deputado Cristiano Silveira,

em  que  solicitam  seja  realizada  visita  conjunta  da  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social, da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de

Minas e Energia ao Congresso Nacional para debater a Medida Provisória 677/205,

que autoriza a Companhia Hidrelétrica do São Francisco a participar do Fundo de

Energia  do  Nordeste,  com  a  participação  de  prefeitos  de  municípios  mineiros

atingidos pela referida medida provisória, bem como de representantes da sociedade

civil;

nº 2.644/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, do deputado Glaycon Franco, do

deputado Antônio Carlos Arantes, do deputado Gil Pereira e do deputado Cristiano

Silveira,  em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de

providências  para  que dê  apoio  à  aprovação  de  emenda à  Medida  Provisória  nº
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677/2015 que garanta competitividade às indústrias de ferroligas em Minas Gerais,

mantendo postos de trabalho e gerando renda para os municípios onde atuam essas

indústrias;

nº  2.645/2015,  do deputado Cristiano Silveira,  do deputado Glaycon Franco,  do

deputado Gil Pereira, do deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Celinho do

Sinttrocel, em que solicitam seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios

pedido de providências para que tal entidade dê apoio à aprovação de emenda à

Medida Provisória nº 677/2015 que vise à inclusão do Estado de Minas Gerais em

seus termos;

nº 2.647/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e do deputado Cristiano Silveira,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Companhia  Energética  de

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  envide  esforços  para  viabilizar  a

manutenção das concessões das hidrelétricas de São Simão, Jaguara e Miranda;

nº 2.648/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e do deputado Cristiano Silveira,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  presidência  da  República  pedido  de

providências para que envide esforços para viabilizar a manutenção das concessões

das  hidrelétricas  de  São  Simão,  Jaguara  e  Miranda  à  Companhia  Energética  de

Minas Gerais;

nº 2.649/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, do deputado Cristiano Silveira,

do deputado Gil Pereira e do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  pedido  de  providências  para  viabilizar  a  aprovação  da  licença  de

instalação  de  linhas  de  transmissão  de  energia  relativa  ao  Processo  nº

34439/2012/002/2015 junto à Superintendência Regional de Regularização Ambiental

– Supram Alto São Francisco/Divinópolis, considerando o seu impacto na geração e

manutenção de empregos no Estado;

nº  2.650/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Saúde de Minas Gerais pedido de providências para

pagamento dos valores faturados pelo Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo,

na cidade de Panema, referente aos períodos de outubro a dezembro de 2014 e

janeiro a maio de 2015;
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nº 2.651/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para

debater os impactos da Lei nº 13.019, de 2014, nas transferências de recursos para

instituições municipais sem fins lucrativos;

nº  2.652/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão do Trabalho,  da Previdência e da  Ação Social  no

Município de Juiz de Fora para debater a situação dos servidores terceirizados da

Prefeitura de Juiz de Fora;

nº 2.653/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência  pública  conjunta  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação

Social  e  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater  a

situação da população de rua no Estado, em especial no Município 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, 5 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira – Gustavo Corrêa.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/7/2015

Às 19h15min, comparece na antiga Escola Estadual Erino Casa Santa, em Ribeirão

das Neves a deputada Marília  Campos (substituindo o deputado Deiró Marra,  por

indicação da liderança do BMM), membro da supracitada comissão. Está presente,

também,  o  deputado  Iran  Barbosa.  Havendo  número  regimental,  a  presidenta,

deputada Marília Campos, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do

Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater

sobre o transporte público de Ribeirão das Neves e a discutir e votar proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Maria Luiza Monteiro, diretora de Fiscalização do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, representando o diretor-geral do
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DER-MG  e  os  Srs.  Leonardo  Ermindo,  secretário  Municipal  de  Desenvolvimento

Urbano,  representando  a  prefeita  Municipal  de  Ribeirão  das  Neves;  Murilo  de

Campos Valadares, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, e Joares

Carvalho,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ribeirão  das  Neves,  que  são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidenta,  na  qualidade  de  autora  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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, 4 de agosto de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Neilando Pimenta – Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 627/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  do  Trabalhador  em  Transporte  de  Valores  e  foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social.

A  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir o Dia Estadual do Trabalhador

em Transporte de Valores, a ser comemorado anualmente na primeira segunda-feira

do mês de agosto.

A data foi escolhida pelo Sindicato dos Empregados na Empresas de Transportes

de Valores do Estado de Minas Gerais – Sinttrav – e firmada em convenção coletiva
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de trabalho entre essa entidade e o Sindicato das Empresas de Transporte de Valores

do Estado de Minas Gerais.

Como vigilantes,  os  profissionais  que atuam na guarda e  transporte  de  valores

devem  preencher  uma  série  de  requisitos,  que  incluem  o  registro  prévio  no

Departamento de Polícia Federal.

A  atividade  de  transporte  de  valores  é  frequentemente  alvo  de  organizações

criminosas, e os trabalhadores estão sujeitos a assaltos e sequestros relâmpagos.

Em  razão  dos  riscos  associados  à  atividade,  as  empresas  que  prestam  esses

serviços precisam de autorização prévia do Departamento de Polícia Federal, e os

veículos  utilizados  para  transporte  de  numerário  devem  atender  a  diversas

especificações de segurança.

As  condições  e  a  jornada  de  trabalho  dos  empregados  das  empresas  de

transportes  de valores foram tema de debate  desta comissão,  em uma audiência

pública realizada em 11/7/2012. Na ocasião, os representantes da categoria relataram

o  aumento  de  casos  de  trabalhadores  expostos  a  jornadas  estressantes  e

extenuantes, associadas a salários não condizentes com a responsabilidade e o risco

de seu ofício.

Apesar de a remuneração e a escolaridade dos profissionais de segurança privada

terem melhorado entre os anos de 1985 a 1995, como mostra o artigo  Segurança

privada:  características  do  setor  e  impacto  sobre  o  policiamento  (disponível  em:

<http://www.forumseguranca.org.br/storage/download/revista–04.pdf#page=134>;

acesso em: 30 jun.2015), a renda média dos vigilantes ainda é inferior à renda média

de um policial militar.

Entendemos,  portanto,  que  a  homenagem  que  se  pretende  prestar  aos

trabalhadores que atuam no transporte de valores pode contribuir para dar visibilidade

às suas demandas e melhorar as suas condições de trabalho, motivo pelo qual nos

parece justa e oportuna.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 627/2015, na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira, relatora – Gustavo Corrêa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 811/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Recreativo e Esportivo Regional – Crer

–, com sede no Município de Belo Oriente.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Centro

Recreativo e Esportivo Regional – Crer –, com sede no Município de Belo Oriente,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

proporcionar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  e  o  bem-estar  das

comunidades urbanas e rurais atendidas pela entidade.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  de  caráter

social,  recreativo, cultural,  cívico e educacional;  e promove e participa de eventos

turísticos, festivos e desportivos.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos

cidadãos do Município de  Belo Oriente,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  811/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2015.

Geraldo Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.284/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

– Apac –, com sede no Município de Rio Piracicaba.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.284/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –, com sede no Município de Rio

Piracicaba. Conforme o estatuto social da entidade, trata-se de pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, em funcionamento desde o ano de 2008 e com

duração por tempo indeterminado.

As finalidades detalhadas no estatuto corroboram a importância da associação, que

se destina a auxiliar as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas

ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários, sendo também parceira da

Justiça  na  execução da pena,  trabalhando especialmente  por  meio  de  atividades

voltadas  para  a  assistência  à  família,  à  educação,  à  saúde,  ao  bem-estar,  à

profissionalização, à reintegração social, às pesquisas psicossociais, à recreação e

espiritual.

O trabalho desenvolvido pela instituição busca, assim, possibilitar a recuperação e a

reinserção social dos detentos, bem como, em contrapartida, diminuir os índices de

criminalidade da região onde atua.

Dessa  forma,  diante  da  relevância  do  trabalho  desenvolvido  pela  Apac  de  Rio

Piracicaba, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.284/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2015.

Cabo Júlio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.285/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

– Apac –, com sede no Município de Passos.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.285/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –, com sede no Município de

Passos. Conforme o estatuto social da entidade, trata-se de pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, em funcionamento desde o ano de 1999 e com duração

por tempo indeterminado.

As finalidades detalhadas no estatuto corroboram a importância da associação, que

se destina a auxiliar  as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, gerindo a

execução penal e prestando atendimento e assessoramento aos presos condenados

a pena privativa de liberdade, com vistas à recuperação e à reintegração social do

condenado. Ainda segundo o estatuto, sua atuação volta-se para o desenvolvimento

de  atividades  de  assistência  à  família,  à  educação,  à  saúde,  ao  bem-estar,  à

profissionalização, à reintegração social, às pesquisas psicossociais, à recreação e

espiritual.

O trabalho desenvolvido pela instituição busca, assim, possibilitar a recuperação e a

reinserção social dos detentos, bem como, em contrapartida, diminuir os índices de

criminalidade da região onde atua.

Dessa forma, diante da relevância do trabalho desenvolvido pela Apac de Passos,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.285/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2015.

Cabo Júlio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.347/2015

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 508/2011, tem por objetivo instituir o dia 30

de abril como Dia do Americano.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examiná-la  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  1.347/2015  pretende  instituir  o  Dia  do  Americano,  a  ser

comemorado  anualmente  em  30  de  abril,  data  da  fundação  do  América  Futebol

Clube.

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.

Na Constituição da República,  o art.  22 enumera as matérias  sobre as  quais  a

competência de legislar  está reservada privativamente à União,  e o art.  30 indica

aquelas que,  por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos  municípios.  Ao  estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as

competências que não lhe sejam vedadas pelo texto constitucional.

Como  a  instituição  de  data  comemorativa  não  se  encontra  relacionada  como

matéria de competência reservada pela Carta Magna, infere-se que cabe ao estado

membro legislar sobre o assunto.
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Com respeito à Constituição Mineira, o art. 66, que enumera as matérias legislativas

de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento,  que,  em vista disso,  não apresenta

vício quanto à iniciativa do processo legislativo.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria  em  exame,  apresentamos  a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, para deixar claro que a data será em

homenagem  ao  torcedor  americano  e  evitar  confusão  com  a  nacionalidade

americana.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame da 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 1.347/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º  e  na  ementa,  a  expressão  “Dia  do  Americano”  pela

expressão “Dia do Torcedor Americano”.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Vanderlei Miranda – Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.354/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

– Apac –, com sede no Município de Santa Bárbara.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.



460
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 1.354/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –, com sede no Município de

Santa Bárbara. Conforme o estatuto social da entidade, trata-se de pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, em funcionamento desde o ano de 2002 e com

duração por tempo indeterminado.

As finalidades detalhadas no estatuto corroboram a importância da associação, que

se destina a auxiliar  as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, gerindo a

execução penal e prestando atendimento e assessoramento aos presos condenados

a pena privativa de liberdade, com vistas à recuperação e à reintegração social do

condenado. Ainda segundo o estatuto, sua atuação volta-se para o desenvolvimento

de  atividades  de  assistência  à  família,  à  educação,  à  saúde,  ao  bem-estar,  à

profissionalização, à reintegração social, às pesquisas psicossociais, à recreação e

espiritual.

O trabalho desenvolvido pela instituição busca, assim, possibilitar a recuperação e a

reinserção social dos detentos, bem como, em contrapartida, diminuir os índices de

criminalidade da região onde atua.

Dessa forma, diante da relevância do trabalho desenvolvido pela Apac de Santa

Bárbara,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.354/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2015.

João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.494/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe, resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de Lei  nº  5.642/2014,  institui  a  Semana Estadual  de

Conscientização,  Prevenção e Combate à Pratica de Assédio Moral  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

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  1.494/2015  pretende  instituir  a  Semana  Estadual  de

Conscientização,  Prevenção e Combate à Prática de Assédio Moral  no âmbito da

administração direta e indireta dos Poderes do Estado.

Estabelece ainda que a data fica incluída no calendário oficial de eventos do Estado

e que,  durante  a  semana serão promovidas  atividades,  como debates,  palestras,

esclarecimentos  e  produção  de  material  gráfico,  que  visem à  conscientização da

população quanto a essa prática.

Em  sua  justificação,  o  autor  da  matéria  enfatiza  que  a  instituição  da  semana

proposta  será  uma  ferramenta  para  a  conscientização  de  direitos  e  deveres,

representando  um  valioso  passo  para  a  consolidação  do  direito  fundamental  à

cidadania plena, cujo eixo-raiz é a dignidade da pessoa.

A proposição 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.

Inicialmente,  ressalvamos  que,  considerando  as  discussões  a  serem

implementadas  durante  a  Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e

Combate  à  Prática  de  Assédio  Moral,  é  importante  que  a  abordagem  não  fique

limitada  ao  âmbito  da  administração  direta  e  indireta  dos  Poderes  do  Estado.

Interessa à população, de forma geral, a prevenção e o combate a essa prática de

humilhação, constrangimento ou menosprezo,  que só desvaloriza as pessoas. Por

isso, seria mais proveitoso que o tema fosse tratado de forma ampla.

Na análise jurídica, é importante destacar que a Constituição da República, em seu
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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  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 à ora examinada. Infere-

se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração do

processo legislativo.

A proposição em exame prevê, em seu art. 2°, a inclusão da Semana Estadual de

Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Assédio Moral no calendário

oficial  de  eventos  do  Estado.  Contudo,  não  há  um  calendário  oficial  de  datas

comemorativas  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 data. Assim, torna-se dispensável comando legal com essa finalidade.

Também impróprio é o art. 3º do projeto, que determina a realização de eventos,

como debates,  palestras,  produção de cartilhas e 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  ampliar  as  atividades  da  semana  e  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 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 1.494/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de

Assédio Moral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e

Combate à Prática de Assédio Moral, a ser realizada anualmente na segunda semana

do mês de março.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Bonifácio Mourão –

Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.528/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Liga  Paracatuense  de  Esportes,  com  sede  no

Município de Paracatu.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Paracatuense de Esportes, com sede no Município de  Paracatu, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  difusão,  o

aperfeiçoamento e o fomento da prática do futebol amador.

A instituição  organizar campeonatos e torneios de futebol amador nas categorias

juvenil, juniores e adulto; representa os desportos que dirige na Federação Mineira de

Futebol;  supervisiona  e  gerencia  a  realização  de  jogos  de  futebol  em  todos  os

estádios do Município de Paracatu; e promove cursos de formação de atletas, árbitros

e técnicas dos desportos.

A prática  de  esportes  traz  uma série  de  benefícios  à  saúde  dos  praticantes  e

estimula o convívio social. Assim, entidades como a Liga Paracatuense de Futebol,

que  estimulam  a  prática  esportiva,  desempenham  relevante  papel  em  prol  dos

cidadãos das comunidades em que se inserem, razão pela qual lhe outorgarmos o

título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.528/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2015.

Geraldo Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.544/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Comunitária de Naque Nanuque – Aconan –, com sede

no Município de Açucena.

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 1.544/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Naque Nanuque – Aconan –, com sede no Município de

Açucena.

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. 27 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 31 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, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.544/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  Vanderlei  Miranda  –

Bonifácio Mourão – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.548/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Thiago Cota, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil – Alacib –, com sede

no Município de Mariana.

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
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.548/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil – Alacib –, com sede no Município de

Mariana.

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 acadêmicos; 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 1.548/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Vanderlei Miranda

– Bonifácio Mourão – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.557/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Universitários de Divino, com sede no Município

de Divino.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.557/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Universitários 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,  os  arts.  10,  §  1º,  e  36

vedam a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 35 determina

que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a

entidade beneficente do Município de Divino.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.557/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Bonifácio Mourão –

Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.558/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Creche do Conselho Comunitário Integração de Venda Nova, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.558/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche do Conselho Comunitário Integração de Venda Nova, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 2º, § 3º, e 22 vedam

a remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o parágrafo único do

art.  36 determina que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  congênere,  registrada  no  Conselho  Municipal  de

Educação, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.558/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Vanderlei Miranda – Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.560/2015

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 o Floresta Clube Dr. Henri Meyers – FCHM –, com sede no Município

de João Monlevade.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2015  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 1.560/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Floresta  Clube  Dr.  Henri  Meyers  –  FCHM  –,  com  sede  no  Município  de  João

Monlevade.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  19

veda a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 51 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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.560/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Vanderlei Miranda

– Bonifácio Mourão – Isauro Calais – Antônio Jorge.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.599/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Mente Saudável – AMS –, com sede no Município de

Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2015  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 1.599/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mente Saudável – AMS –, com sede no Município de Varginha.

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.  5º,  §  1º,  veda  a

remuneração de seus dirigentes, conselheiros e associados, sob qualquer forma; e o

art.  31 determina que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente

será destinado a pessoa jurídica qualificada como organização da sociedade civil de

interesse público – Oscip –, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha,

preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.599/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.
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Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  Vanderlei  Miranda  –

Bonifácio Mourão – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.612/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.492/2014, visa declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brasil, com sede no Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/5/2015  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 1.612/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brasil, com sede no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 32 veda a remuneração de

seus  diretores  e  conselheiros;  e  o  parágrafo  único  do  art.  34  determina  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

sem fins lucrativos com objetivos semelhantes aos da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.612/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Bonifácio Mourão –

Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.072/2015

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 Cultural de Heliodora, com sede no Município de

Heliodora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/6/2015  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 2.072/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural de Heliodora, com sede no Município de Heliodora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  8º  e  30  vedam  a

remuneração  de  seus  dirigentes;  e  o  art.  32  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.072/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Vanderlei Miranda – Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.085/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Alberto, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Santa Helena – ACSH –, com sede no

Município de Augusto de Lima.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/6/2015  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 2.085/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Santa Helena – ACSH –, com sede no Município de Augusto

de Lima.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 15 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o parágrafo único do art. 34 determina

que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.085/2015 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Vanderlei Miranda

– Antônio Jorge – Isauro Calais – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 120/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei n° 120/2015 “cria o Programa

Boa Visão na Terceira Idade e dá outras providências.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  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

O projeto  de  lei  em  exame,  em breve  resumo,  cria  o  Programa Boa Visão na

Terceira  Idade,  que consiste na avaliação oftalmológica anual  e no tratamento de

idosos  a  partir  de  60  anos;  determina  o  atendimento  em  regime  de  mutirão;

estabelece que a atuação será feita de forma universalizada dentro das faixas etárias

especificadas,  por  meio  da  celebração  de  convênio  entre  a  prefeitura  municipal

interessada e o órgão do Poder Executivo competente; estabelece competências e

obrigações para as prefeituras conveniadas.

Na justificação que acompanha a proposição, o autor  afirma que a medida tem

como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos idosos, por meio da detecção e do

tratamento  de  doenças  oftalmológicas  e  também do fornecimento  de  armações  e

lentes.

Cumpre destacar que proposição similar tramitou nesta Casa na legislatura anterior

(Projeto de Lei n° 5.692/2014), tendo sido arquivado sem análise desta comissão.

Sobre  os  idosos,  é  importante  lembrar  que  a  Lei  Federal  n°  10.741,  de  1°  de

outubro de 2003, denominada Estatuto do Idoso, no seu art. 1° define como idoso a

pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.
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No art. 3°, determina que “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e

do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito

à vida, à saúde”, entre outras. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, na

garantia  de  primazia,  deve-se compreender  o atendimento preferencial  imediato e

individualizado  junto  aos  órgãos  públicos  e  privados  prestadores  de  serviços  à

população e a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas

específicas.

No art. 15 da Lei nº 10.741, de 2003, “é assegurada a atenção integral à saúde do

idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS –, garantindo-lhe o acesso

universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a

prevenção,  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  incluindo  a  atenção

especial  às  doenças  que  afetam  preferencialmente  os  idosos”.  O  §2°  do  mesmo

artigo  determina  incumbir  ao  poder  público  fornecer  aos  idosos,  gratuitamente,

medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e

outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação.

É  importante  lembrar  que  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  23,  inciso  II,

estabelece como competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e

dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública. No art. 24, inciso XII, prevê

a competência  legislativa  concorrente  dos  estados  para  legislar  sobre  proteção e

defesa  da  saúde,  cabendo,  portanto,  à  União  a  edição  de  normas  gerais  e  aos

demais entes a sua suplementação, naquilo que couber, com a finalidade de atender

às peculiaridades regionais e locais.

O atendimento à saúde do idoso no Estado de Minas Gerais é estruturado por meio

da Rede Mais Vida, regulamentada pela Resolução nº 2.603, de 7 de dezembro de

2010, da Secretaria de Estado de Saúde – SES.

Segundo o §1° do art. 1° dessa resolução, “o Programa Mais Vida está inserido em

projeto estruturador da carteira de projetos prioritários do Estado de Minas Gerais na

área da saúde e tem como propósito ofertar  padrão de excelência em atenção à

saúde  do  idoso,  com  o  objetivo  de  agregar  anos  à  vida  com  independência  e

autonomia, fundamentando-se na constituição de uma rede integrada de atenção à

saúde do idoso”.
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A Rede de Atenção à Saúde do Idoso do Estado de Minas Gerais destina-se aos

indivíduos acima de 60 anos de idade e compreende as equipes de atenção primária

à saúde, os Centros Mais Vida, os hospitais referenciados, a atenção domiciliar, os

hospitais-dia, os centros de especialidades, a reabilitação, os cuidados paliativos e as

instituições de longa permanência para idosos. Cumpre informar que outros pontos

de atenção poderão ser integrados à rede, de acordo com definição em comissões

intergestoras bipartites macrorregionais, desde que alinhadas à Política de Atenção

ao Idoso do SUS para o Estado.

Entre as  competências  das equipes de saúde da família  previstas na resolução

estão:  prestar  assistência  integral  à  população  idosa  e  garantir  o  acesso  ao

tratamento dentro de  um sistema de referência e  contrarreferência nos diferentes

pontos  de  atenção  da  rede  pública  de  saúde,  conforme  protocolo  clínico  e

necessidades  individuais.  Dessa  forma,  as  suspeitas  de  alteração  ou  doenças

oftalmológicas  nos idosos  percebidas pelas  equipes  de atenção primária  à  saúde

deverão ser investigadas e referenciadas aos pontos de atenção especializados.

Ainda  no  âmbito  estadual,  é  importante  citar  que  a  Lei  n°  13.763,  de  30  de

novembro de 2000, que institui o programa de atendimento domiciliar ao idoso e dá

outras providências, no seu art. 1° estabelece que o mencionado programa “tem por

objetivo promover o atendimento à pessoa idosa em seu próprio domicílio, por meio

de equipes multidisciplinares”.

Verificamos  que  o  conteúdo  da  proposição  encontra-se  abrangido  pela  Lei  n°

13.763, de 2000, razão pela qual apresentamos o Substitutivo n° 1, ao final deste

parecer, com o objetivo de acrescentar dispositivo que contemple expressamente a

avaliação oftalmológica anual, em conformidade com as normas gerais que ordenam

a atenção integral à saúde do idoso.

Conclusão

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

Projeto de Lei n° 120/2015 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 13.763, de 30 de novembro de 2000, que institui o programa de

atendimento domiciliar ao idoso e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 13.763, de 30 de novembro de 2000,

o seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 1° – (…)

§ 2° – Entre as ações a que se refere esta lei, inclui-se a avaliação oftalmológica

anual.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Vanderlei Miranda – Bonifácio

Mourão – Luiz Humberto Carneiro – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 212/2015

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto em epígrafe visa a proibir, no âmbito

do Estado, o fornecedor de impedir ou dificultar a escolha, pelo consumidor, do posto

de assistência técnica autorizada a que deve recorrer em caso de vícios ocorridos no

produto, durante o período de garantia.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  foi  distribuído  à  Comissão  de

Constituição e Justiça, à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na sua forma original.

Vem  agora  a  esta  comissão  para  receber  parecer,  em  obediência  ao  art.  188,

combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 212/2015 visa a proibir, no âmbito do Estado, o fornecedor de

impedir  ou  dificultar  a  escolha  pelo  consumidor  do  posto  de  assistência  técnica

autorizada a que deve recorrer em caso de vícios no produto, durante o período de

garantia, e a estabelecer que o consumidor deverá ser informado sobre o posto de

assistência técnica autorizada mais próximo a sua residência.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  manifestou-se  pela  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do projeto na sua forma original. Esclareceu que não

há  regras  que  determinem  a  obrigatoriedade  de  informações  sobre  os  locais

prestadores  de  serviço  de  assistência  técnica  para  os  produtos  comercializáveis,

sejam eles duráveis ou não, evidenciando lacuna na legislação vigente.

No que diz respeito ao mérito, esta comissão entende que a ideia do projeto de lei é

compatível com a Política Nacional das Relações de Consumo, prevista no art. 4º da

Lei  8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor –, pois visa a atender as

necessidades dos consumidores, a respeitar  sua dignidade, saúde e segurança, a

proteger seus interesses econômicos, a melhorar sua qualidade de vida, bem como a

assegurar a transparência e harmonia das relações de consumo.

Além do mais, cabe ao Estado intervir, de forma direta, nos termos do art. 4º, inciso

II, alínea “a”, para regular o mercado e intervir quando houver distorções, como no

caso,  de modo a garantir  ao consumidor  o direito de exigir  qualidade, segurança,

durabilidade e desempenho dos produtos e serviços.

Existe tutela especial do consumidor porque efetivamente é ele, sem dúvida, a parte

mais vulnerável, já que o controle de mercado, especialmente a fixação das margens

de  lucros  dos  fornecedores,  encontra-se  em poder  dos  detentores  dos  meios  de

produção.

O  projeto  prevê  adicionalmente  que  o  fornecedor  será  obrigado  a  informar  ao

consumidor  sobre  o  posto  de  assistência  técnica  autorizada  mais  próximo à  sua

residência. De fato, para a proteção efetiva e amplo atendimento ao consumidor, não

é suficiente evitar enganos ou abusos, mas exigir que o fornecedor cumpra seu dever

de informação.

Esta comissão entende que o projeto apresenta relevante significado social, pois

torna  mais  claro  o  direito  do  cidadão  mineiro  que  pretenda  utilizar  posto  de

assistência técnica autorizada em caso de vícios no produto, durante o período de

garantia.

Conclusão

Opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 212/2015, na sua forma

original.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2015.
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Elismar Prado, presidente – Noraldino Júnior, relator – Douglas Melo – Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 281/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 281/2015, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  4.046/2013,  torna obrigatória a exibição de

sessões  de  cinema para  pessoas  com  deficiência  visual  e/ou  auditiva  nas  salas

cinematográficas do Estado.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre  a  esta  comissão,  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

O projeto de lei em exame pretende obrigar as salas de cinema com capacidade

igual ou superior a 100 lugares a exibir sessão especial adaptada às pessoas com

deficiência  auditiva,  por  meio  da  utilização  de  recursos  como  closed  caption,  ou

visual, por meio de fones de ouvido sem fio, em que um narrador descreve as cenas

do filme.

O princípio geral que norteia toda a repartição de competências entre os entes da

Federação 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.  De  acordo  com  esse  princípio,  parece-nos  que  a  norma  que  se

pretende instituir por meio do projeto em análise é mais da alçada do município.

Deve-se  esclarecer  que  interesse  local  não  significa  interesse  exclusivo  do

município,  até porque não há interesse local  que não seja também, em maior  ou

menor medida, interesse regional e nacional. Nas palavras do doutrinador Hely Lopes

Meirelles,  “o  que  define  e  caracteriza  o  interesse  local,  inscrito  como  dogma



480
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

constitucional, é a predominância do interesse do município sobre o do estado ou da

União”, que é o que se verifica neste caso. (Direito Municipal Brasileiro, 8a edição,

1996).

Não podemos nos esquecer também de que nosso Estado é composto por mais de

800 municípios, com características muito diversas, cabendo a cada município avaliar

a necessidade ou não da adoção da medida pretendida bem como a sua viabilidade

técnica, tendo em vista a estrutura e o porte dos cinemas. Há estabelecimentos que

funcionam em situação precária, e não se pode impor a eles mais um custo para o

exercício de sua atividade.

Outro aspecto a ser considerado é que os cinemas são entidades privadas, e essa

categoria de entidade, para as quais prevalece o princípio da livre iniciativa (art. 170,

caput,  da Constituição da República),  é dotada de autonomia e regida pelo direito

privado, notadamente pelo direito civil, que é da competência legislativa privativa da

União. Embora o Estado até possa criar regras protetivas do consumidor sem que

isso constitua atuação indevida na atividade econômica, essa ressalva não se aplica

ao caso em questão.

Um último ponto a ser analisado e não menos importante é se a medida de fato

proporcionaria a inclusão social do segmento para o qual é destinada. Nas últimas

décadas, o crescente reconhecimento das necessidades e capacidades das pessoas

com  deficiência  e  o  consequente  movimento  pela  ampliação  dos  seus  direitos

motivaram a proposição de uma série de iniciativas com o objetivo de promover sua

inclusão social.

No entanto, várias dessas iniciativas, ainda que bem intencionadas, acabam por

reforçar a histórica situação de segregação social a que estas pessoas estão sujeitas.

Verifica-se,  por  exemplo,  que  o  entendimento  inadequado  da  necessidade  de

atendimento às demandas específicas das pessoas com deficiência pode acarretar a

criação de espaços “especiais” ou “protegidos” para este público.

Parece-nos  que  esse  seria  o  caso  da  criação  de  sessões  específicas  para

deficientes. Entendemos que a medida não contribuiria para a inclusão das pessoas

com deficiência visual ou auditiva.  Ao contrário, consideramos que acarretaria mais

prejuízos  do  que  benefícios  para  o  público  em  questão,  que  seria  privado  da

participação na comunidade em seus momentos de lazer.
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Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 281/2015.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Vanderlei Miranda – Luiz

Humberto Caneiro – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 373/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.369/2013, “torna obrigatória a adequação de

dependência exclusiva para amamentação, fraldário, em estabelecimentos comerciais

que especifica e dá outras providências”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 13/2/2015,  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

O  projeto  de  lei  sob  comento  visa  obrigar  estabelecimentos  comerciais,  como

supermercados, bares, restaurantes e cantinas, a manterem dependência exclusiva

para amamentação e fraldário. A proposição ainda específica a estrutura física dessas

dependências e fixa penalidade aos estabelecimentos que não se adequarem aos

seus comandos.

O princípio geral que norteia toda a repartição de competências entre os entes da

Federação 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.  No  caso  em  análise,  é  forçoso  reconhecer  a  predominância  do

interesse local para a disciplina da matéria, que deve atender às especificidades e

peculiaridades de cada município.
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Deve-se  esclarecer  que  interesse  local  não  significa  interesse  exclusivo  do

município,  até porque não há interesse local  que não seja também, em maior  ou

menor medida, interesse regional e nacional. Nas palavras do doutrinador Hely Lopes

Meirelles,  na  8ª  edição  de  sua  obra  Direito  municipal  brasileiro,  “o  que  define  e

caracteriza o interesse local, inscrito como dogma constitucional, é a predominância

do interesse do município sobre o do estado ou da União”. Isso é precisamente o que

se verifica no caso da medida proposta.

Não podemos nos esquecer de que o Estado é composto por mais de oitocentos

municípios, com características muito diversas, e que cabe a cada um deles avaliar a

necessidade ou não da adoção da medida proposta no projeto de lei  em análise.

Assim, parece-nos indevido abarcar  necessidades tão diferentes em um comando

genérico que pode não atendê-las.

Por fim, não podemos olvidar que o caput do art. 170 da Constituição da República

determina que o princípio da livre iniciativa prevalece para as entidades privadas.

Dessa forma, tais entidades são dotadas de autonomia e regidas pelo direito privado,

notadamente pelo direito civil, que é da competência legislativa privativa da União, e o

estado só poderia intervir no domínio privado nas situações em que se justifique a

proteção do interesse público, como, por exemplo, no caso da proteção da saúde, da

segurança pública e da defesa do meio ambiente.

No tocante à medida em tela, a própria lei do mercado regula tal matéria, uma vez

que os pais que têm filhos pequenos e acham importante a comodidade em questão

irão procurar os estabelecimentos que disponibilizem dependências exclusivas para

amamentação e fraldário.  Por  sua vez,  os  proprietários dos estabelecimentos que

optarem por prestar esse serviço certamente organizarão dependências e mobiliários

para tal finalidade.

Em vista dos argumentos expedidos neste parecer, entendemos que o projeto não

pode prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 373/2015.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Vanderlei Miranda – Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 563/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.794/2011, “institui o Programa Estadual de

Capacitação  e  Qualificação  Social  e  Profissional  –  PEQ-MG  –,  e  dá  outras

providências”.

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

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

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

Inicialmente, ressaltamos que esta comissão já se manifestou sobre a matéria na

legislatura anterior. Tendo em vista que não houve inovação no ordenamento jurídico

que  justificasse  uma  nova  interpretação  do  projeto,  passamos  a  reproduzir,

basicamente, os argumentos utilizados na ocasião.

“A proposição em análise  propõe,  nos termos de seu art.  1º,  autorizar  o  Poder

Executivo  a  instituir  Programa  Estadual  de  Capacitação  e  Qualificação  Social  e

Profissional – PEQ-MG – com a finalidade de promover a formação inicial de jovens e

adultos, a capacitação dos trabalhadores autônomos, empreendedores, agricultores

familiares,  integrantes  da  economia  solidária  e  beneficiários  do  Bolsa  família,

trabalhadores  rurais  e  trabalhadores  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  a

qualificação  da  mão  de  obra  desempregada  e  o  aperfeiçoamento  profissional

frequente dos trabalhadores através da educação continuada.

Não obstante  a  importância  do  tema,  o  projeto  em análise  apresenta  vícios  de

natureza jurídico-constitucional, uma vez que estabelece ações que são inerentes à

atividade do Poder Executivo.
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Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução de programas

são atividades administrativas e estão inseridas na competência material do Estado,

cabendo  ao  Poder  Executivo,  estruturado  como  o  detentor  dos  instrumentos

apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos,

a  competência  para  instituir  esse  tipo  de  ação,  prescindindo,  obviamente,  de

autorização para tal.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como Poderes

da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o

Judiciário. O constituinte determinou ainda funções para cada um desses Poderes,

atribuindo-lhes competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada

Poder possui uma função predominante, que o caracteriza como detentor de uma

parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional.

São as chamadas funções típicas e atípicas.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo

predominância de uma sobre a outra.

Ao Poder Executivo, a norma constitucional atribui a função típica de administrar,

por meio de atos de chefia de Estado, de governo e de administração. Cabe ao Chefe

do Poder Executivo a representação do ente político, a direção dos seus negócios e a

administração da coisa pública.

Ressalte-se  que  a  atividade  legislativa  opera  no  plano  da  abstração  e  da

generalidade  e  não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,

prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso iria esvaziar a

atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação

dos Poderes.

Nesse  sentido,  tem-se  pronunciado  o  Supremo  Tribunal  Federal,  conforme  a

Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar sob reserva legal a criação de programa,

ressalvados  os  casos  expressamente  previstos  na  Constituição  da  República,

conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Ademais, é preciso reconhecer que, ao conferir atribuições à Secretaria de Estado

de Trabalho e Emprego, a proposição se insere no âmbito da reserva de iniciativa do
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governador  do  Estado para  as  leis  que disponham sobre  criação,  estruturação e

atribuições de órgãos da administração afetos ao Poder Executivo.

De  fato,  o  processo  de  estruturação  e  definição  das  atribuições  dos  órgãos

integrantes  da  administração  pública  estadual  é  matéria  que,  por  sua  natureza,

encontra-se entre aquelas de iniciativa privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, a

Constituição do Estado, em seu art. 66, III, 'e', determina que é matéria de iniciativa

privativa do governador do Estado a criação, estruturação e extinção de Secretaria de

Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta.

E, ainda, quanto à autorização para a celebração de convênios, conforme consta do

art. 2º do projeto, ressaltamos que o Poder Legislativo não tem competência para

editar norma autorizando o Executivo a firmar convênio, uma vez que a celebração de

convênio é atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo, portanto, da

competência deste último.

Nesse sentido, dispõe a Carta mineira, no art. 90, XVI, que compete privativamente

ao  governador  do  Estado  celebrar  convênio  com  entidade  de  direito  público  ou

privado.

A Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165,

publicada no Diário da Justiça de 26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da

autorização do Legislativo para firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso

XXV  do  art.  62  da  Constituição  Estadual,  o  qual  determinava  que  competia  à

Assembleia Legislativa autorizar a celebração de convênio pelo governo do Estado

com  entidades  de  direito  público  ou  privado  e  ratificar  o  que,  por  urgência  ou

interesse  público,  for  efetivado  sem  tal  autorização,  desde  que  encaminhado  à

Assembleia Legislativa nos dez dias subsequentes à sua celebração.

Não obstante  os  argumentos acima expendidos,  o  projeto  de  lei,  ainda que de

iniciativa  parlamentar,  pode fixar  diretrizes  de políticas  públicas  estaduais,  não se

admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas

decorrentes dessas políticas, permanecendo a cargo do Poder  Executivo definir  a

melhor forma de implementá-las.

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que a proposição tramite nesta Casa,

mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá
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o  concurso  da  vontade  do  Executivo,  que  detém  competência  privativa  para  as

providências indispensáveis ao sucesso da medida.”

Salientamos que, em vista dos argumentos expostos, quando da análise do Projeto

de Lei  nº  1.794/2011, citado anteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou substitutivo ao projeto, buscando promover alguns reparos e suprimir os

dispositivos de natureza administrativa. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social, por sua vez, quando da análise de mérito, entendeu que o projeto ainda

precisava ser aprimorado. Assim, foi apresentado novo substitutivo, conferindo mais

abrangência  e  generalidade  às  disposições  relativas  à  política  que  se  pretende

implementar. Além disso, aquela comissão julgou necessário excluir os dispositivos

que  fazem  referência  à  capacitação  de  servidores  da  administração  pública,  por

entender que a capacitação de servidores públicos é, em regra, atividade vinculada à

gestão de cada uma das políticas públicas, e não ação específica de qualificação

social e profissional, componente da política de trabalho.

Dessa  forma,  estando  de  acordo  com  as  alterações  sugeridas  no  âmbito  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, optamos por já incorporá-las

a este parecer, na forma do substitutivo apresentado ao final.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 563/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a Política Estadual de Qualificação Social e Profissional e altera o art.

5º da Lei nº 14.868, de 1º de dezembro de 2003.

Art. 1º – A Política Estadual de Qualificação Social e Profissional será formulada e

implementada com a observância do disposto nesta lei.

Art. 2º – A política de que trata esta lei tem como objetivo a promoção da formação

inicial, nos termos do disposto no inciso I do § 2º do art. 39 da Lei Federal nº 9.394,

de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –,

como forma de contribuir para a inclusão social e profissional do trabalhador.

Art. 3º – São diretrizes da Política Estadual de Qualificação Social e Profissional:

I – a formação profissional como direito de cidadania;
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II – a articulação entre trabalho, educação e desenvolvimento;

III – a adequação da oferta de ações de qualificação profissional às demandas do

mercado  de  trabalho  e  da  sociedade,  observando-se  as  necessidades  do  setor

produtivo e as especificidades de cada região do Estado;

IV – a inclusão social do trabalhador;

V – o atendimento a públicos vulneráveis e beneficiários dos programas sociais,

como forma de contribuir para a sua inclusão social e profissional;

VI – as ações de qualificação social e profissional orientadas pelas estratégias de

desenvolvimento local  e regional,  na perspectiva da superação das desigualdades

regionais e da sustentabilidade social e ambiental;

VII – a redução das desigualdades sociais;

VIII – o respeito à diversidade de gênero e de etnia em relação às demandas por

qualificação;

IX  –  a  articulação com as políticas  públicas de  educação,  em particular  com a

educação de jovens e adultos e a educação profissional e tecnológica;

X – a articulação com as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.

Art. 4º – O Estado, na organização das ações referentes à política de que trata esta

lei, adotará como prioridade:

I – o desenvolvimento de estudos prospectivos de demanda e oferta de trabalho e

qualificação social e profissional e de ações de supervisão e monitoramento;

II  –  o  desenvolvimento  de  oportunidades  para  o  atendimento  de  populações

vulneráveis;

III – o desenvolvimento de planos que atendam as demandas regionais específicas,

de acordo com as características socioeconômicas de cada região do Estado;

IV – a articulação que permita complementar o Plano Nacional de Qualificação –

PNQ.

Art.  5º  –  As  ações  de  qualificação  social  e  profissional  serão  direcionadas

prioritariamente para:

I – beneficiários do programa Seguro-Desemprego;

II  –  trabalhadores empregados em empreendimentos ou empresas afetadas por

processos  de  modernização  tecnológica,  privatização  e  outras  formas  de
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reestruturação produtiva, ou vítimas de desemprego em massa causado por fatores

ecológicos, econômicos ou sociais relevantes;

III  – pessoas beneficiárias de políticas de inclusão social,  inclusive do programa

Bolsa Família,  de ações afirmativas de combate à discriminação e de políticas de

integração e desenvolvimento regional e local;

IV – trabalhadores libertos de regime de trabalho degradante e de familiares dos

egressos do trabalho infantil;

V – trabalhadores de empresas incluídas em arranjos produtivos locais;

VI – trabalhadores de setores da economia considerados estratégicos, segundo a

perspectiva do desenvolvimento sustentável e da geração de emprego e renda;

VII  –  trabalhadores autônomos,  por  conta  própria,  cooperativados,  em condição

associativa ou autogestionada;

VIII  –  trabalhadores  rurais  e  da  pesca,  agricultores  familiares,  assalariados

empregados  ou  desempregados,  trabalhadores  em  atividades  sujeitas  a

sazonalidades por motivos de restrição legal, clima, ciclo econômico e outros fatores

que possam gerar instabilidade na ocupação e fluxo da renda;

IX – mulheres vítimas de violência doméstica.

Art. 6º – Fica acrescentado ao caput do art. 5º da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro

de 2003, o seguinte inciso VII:

“Art. 5º – (…)

VII – a promoção da formação inicial, nos termos do disposto no inciso I do § 2º do

art. 39 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional.".

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  Vanderlei  Miranda  –

Bonifácio Mourão – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 898/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  decorrente  do
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desarquivamento  do Projeto de Lei  nº  1.690/2011,  “institui  Programa de Ginástica

Laboral, a ser desenvolvido em todos os órgãos do Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  8/4/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

O projeto em comento institui o Programa de Ginástica Laboral, a ser desenvolvido

em todos os órgãos do Estado, que consiste na prática de atividade física orientada,

durante o expediente, com duração de 5 a 15 minutos diários, tendo o objetivo de

prevenir os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho – Dort. O programa

será considerado atividade opcional do servidor e será ministrado por profissional de

educação física registrado no Conselho Federal de Educação Física e no Conselho

Regional de Educação Física do Estado. Cada órgão afixará, em local visível, de fácil

acesso e leitura, placa ou cartaz informando o horário e o local para a prática da

ginástica laboral.

Esclarecemos que, na legislatura passada, o Projeto de Lei nº 1.690/2011, que deu

origem a proposição em estudo,  não foi  analisado por  esta comissão.  Passamos,

então, a análise da matéria.

Não obstante a preocupação do parlamentar com a saúde dos servidores públicos

estaduais, o projeto contém vício insanável de constitucionalidade, conforme veremos

a seguir.

O  projeto  cria  obrigação  para  os  Poderes  do  Estado,  ferindo  o  princípio  da

separação de Poderes, consagrado em nossa Constituição Federal como princípio

fundamental da República Federativa do Brasil.

Ao analisarmos a Constituição Estadual, na seção que trata do Poder Executivo,

podemos observar que o art. 90, II, prevê como competência privativa do governador

o exercício da direção superior do Poder Executivo, assim como a competência para

dispor, na forma da lei, sobre a organização e atividade do Poder Executivo, inciso

XIV.
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Por  sua vez,  a  mencionada Carta  Constitucional,  em seu art.  62,  prevê ser  da

competência  privativa  da  Assembleia  Legislativa  dispor  sobre  a  sua  organização,

funcionamento e polícia, bem como sobre a criação, a transformação ou a extinção

de cargo, emprego e função de seus serviços (regime jurídico de seus servidores) e

de sua administração indireta, sendo essas matérias de iniciativa privativa da Mesa

da Assembleia, nos termos do art. 66, I, d.

No que concerne ao Poder Judiciário, também é da competência privativa de seu

presidente dispor sobre a sua organização e a criação, a transformação ou a extinção

de cargo e função públicos de suas secretarias, conforme o art. 66, IV.

Sobre  o  tema,  impende  destacar  julgamento  proferido  pelo  STF  no  Recurso

Extraordinário nº 554.536, que teve como relator o ministro Eros Grau:

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 61, § 1º, da CB/88.

Competência privativa. Chefe do Poder Executivo. Legislação local. Fatos e provas.

Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal

fixou jurisprudência no sentido de que o artigo 61, § 1º, da Constituição do Brasil,

confere  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  competência  privativa  para  iniciar  os

processos de elaboração de textos legislativos que disponham sobre a criação de

cargos,  funções  ou  empregos  públicos  na  Administração  Direta  e  Autárquica,  o

aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores públicos

da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e

aposentadoria. Esta cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da

Constituição de 1988, é corolário do princípio da harmonia e interdependência entre

os Poderes, sendo de compulsória observância pelos entes federados, inclusive no

exercício do poder reformador que lhes assiste. Precedentes. 2. Para dissentir-se do

acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local e de fatos e provas,

circunstâncias que impedem a admissão do recurso extraordinário ante os óbices das

Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se

nega  provimento.  (RE 554536  AgR,  Relator(a):  Min.  Eros  Grau,  Segunda  Turma,

julgado em 09/09/2008, DJe-192 Divulg 09-10-2008 Public  10-10-2008 Ement  Vol-

02336-08 PP-01730)”.
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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.

Verifica-se,  portanto,  que  a  proposição  em  análise  não  se  coaduna  com  os

preceitos constitucionais, ao usurpar a competência privativa do Chefe de cada Poder

para o tratamento da matéria, afrontando o Princípio da Separação de Poderes, que é

um dos alicerces do Estado Democrático de Direito.

Por fim, informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por esta

comissão quando  da  análise  do  Projeto  de  Lei  nº  1.690/2011,  que deu origem a

proposição em estudo, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-

se contrariamente ao projeto, uma vez que a iniciativa para legislar sobre a matéria é

do Poder Executivo. Afirmou-se ainda que a prática da ginástica laboral nos órgãos

públicos “implica aumento de gastos com pessoal, ao condicionar um Profissional de

Educação Física em cada órgão, extrapolando os limites de despesa com pessoal

definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”. A Secretaria de Estado de Saúde, por

sua vez, absteve-se de manifestar sobre o projeto, alegando a sua incompetência

acerca da matéria.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 898/2015.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – Isauro Calais,  relator  – Vanderlei  Miranda – Luiz

Humberto Caneiro – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 919/2015

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de 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 919/2015 dispõe, em seu art. 1º, sobre a desafetação do trecho

da Rodovia MG-401 compreendido entre o km 140,043 e o km 143,408, no Município

de Janaúba. No art.  2º,  autoriza a doação da citada área ao município, para que

passe a integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece, ainda, no art. 3º, a

reversão do trecho ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Em sua justificação, o autor argumenta que o trecho já integra o perímetro urbano e

possui  todas  as  características  necessárias  para  intervenções  urbanas,  inclusive

grande adensamento populacional.

As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem – DER-MG –, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de

Transportes  e Obras Públicas – Setop.  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,
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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”.

Para  que  se  efetive  a  doação  de  determinado  bem  imóvel  do  Estado,  é

imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. No caso

de bens de uso comum, como no projeto, essa desafetação deve ser feita de maneira

explícita, na própria lei que autorizar a transferência do bem, para, logo em seguida,

se determinar sua afetação como via pública.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria quanto aos seus aspectos

jurídicos, constitucionais e legais,  e não vislumbrou óbice à tramitação do projeto.

Observou que a transferência de bem de uso comum do povo, como é o caso, não

implica  alteração  em  sua  natureza  jurídica,  pois  o  imóvel  continuaria  inserido  na

categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que seria integrado ao perímetro

urbano como via pública. A modificação básica incidiria sobre sua titularidade, que

passaria a integrar o domínio municipal. O município, consequentemente, assumiria a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação.

O DER-MG, em resposta a diligência solicitada pela mesma comissão, em nota

técnica de 22/4/2015, encaminhada pela Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações  Institucionais,  se  declara  favorável  à  medida,  pois  o  segmento  está

totalmente urbanizado.

Dado que o trecho de rodovia possui todas as características necessárias para a

instalação de via urbana, consideramos de suma importância o município donatário

assumir  a  responsabilidade pela  manutenção  e  conservação  da  via  pública,  para

favorecer  a  autonomia  municipal  e,  sobretudo,  para  atender  aos  anseios  dos

munícipes.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  919/2015 no 1º  turno,  na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2015.

Anselmo  José  Domingos,  presidente  –  Gustavo  Valadares,  relator  –  Neilando

Pimenta.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.095/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bráulio  Braz,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.820/2013, tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Dores do Indaiá o imóvel que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição, em seus aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  3/6/2015,  a  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento  Interno,  encaminhado  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

Dores do Indaiá, para que declarasse sua aquiescência à alienação pleiteada.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.095/2015 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Dores do Indaiá a área de 3.000m², a ser desmembrada do

imóvel  com 4.071m²,  situado nas Ruas Oitava,  São Paulo,  Bela e Paraná,  nesse

município, e registrado sob o número 8.038, a fls. 76 do Livro 3-V, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá.

Para a transferência de domínio de bens públicos, ainda que para outro ente da

Federação,  o  art.  18  da  Constituição  Mineira  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa e licitação relativamente à 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
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prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação. Essa norma determina, ainda, a subordinação da transferência ao interesse

público, o que pode ser observado no parágrafo único do art. 1º da proposição, que

prevê a utilização do imóvel para a construção do centro administrativo do Município

de Dores do Indaiá, que abrigará todas as secretarias municipais e departamentos da

administração  local,  reduzindo  gastos  e  aumentando  a  eficiência  dos  serviços

prestados.

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; e o art. 3º assegura que o donatário encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do bem

de acordo com o estabelecido na autorização.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a

Nota Técnica nº 8/2015, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag

–,  declarando-se favorável  à transferência de domínio pretendida,  uma vez que a

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG –, que detém o vínculo do imóvel,

não necessita de toda a área deste para abrigar seu pelotão.

Por  seu  turno,  o  prefeito  municipal  de  Dores  do  Indaiá,  por  meio  do  Ofício  nº

108/2015, afirmou o interesse da administração local em receber o referido bem para

a  construção  do  centro  administrativo,  com  o  intuito  de  aprimorar  os  serviços

prestados aos munícipes.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  com  a  finalidade  de  incluir  o  memorial

descritivo da área a ser desmembrada e de adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.095/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dores do Indaiá

a área de 3.000m2 (três mil metros quadrados), conforme a descrição do Anexo desta

lei, a ser desmembrada do imóvel com de 4.071m2 (quatro mil e setenta e um metros

quadrados), situado nas Ruas Oitava, São Paulo, Bela e Paraná, e registrado sob o

nº 8.038, à fls. 76, do Livro 3-V, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Dores do Indaiá.

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

construção do centro administrativo do Município de Dores do Indaiá.

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° – O Município de Dores do Indaiá encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art.1°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2015.)

A área a ser doada tem início no ponto P1, situado no canto do cruzamento entre a

Rua São Paulo e Rua Dr. Edgar Pinto Fiúza; daí, segue pelo alinhamento de 47,10m,

confrontando com a Rua Dr. Edgar Pinto Fiúza, até o ponto P2; daí, virando à direita,

segue por um alinhamento de 66,31m, confrontando com a Rua Paraná, até o ponto

P3; daí, virando à direita, segue por um alinhamento de 43,31m, confrontando com

propriedade do Estado de Minas Gerais até o ponto P6; daí, virando à direita, segue

por um alinhamento de 66,31m, confrontando com a Rua São Paulo até o ponto P1,

onde se inicia essa descrição, totalizando 3.000m2 (três mil metros quadrados)

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  Vanderlei  Miranda –

Bonifácio Mourão – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.



497
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 156/2015

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  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.

Aprovado no 1º turno em sua forma original, retorna o projeto a esta Comissão para

receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  156/2015  determina  que  os  supermercados,  açougues  e

estabelecimentos congêneres situados no Estado ficarão obrigados a manter relação

atualizada  dos  seus  fornecedores  de  carne  comercializada  a  granel  ou  em

embalagem do próprio estabelecimento.

Os dispositivos da proposição, somados à necessidade de transparência, requerem

a atuação do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de garantir ao consumidor o

direito  de  ser  informado  acerca  da  origem  do  produto  que  adquire  em

estabelecimentos comerciais de venda de carne.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior

e constatamos que o projeto  se encontra de  acordo com os preceitos  legais  que

tratam  sobre  a  matéria  e  reafirmamos  o  seu  mérito  de  buscar  harmonizar  os

interesses dos consumidores com os dos fornecedores.

Considerando a não existência de fatos novos após a análise da proposição em 1º

turno, a sua relevância para o consumidor e a ausência de impactos orçamentários

das medidas nela proposta, somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Ante  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

156/2015 na forma em que foi apresentado.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2015.

Elismar Prado, presidente e relator – Douglas Melo – Noraldino Júnior – Sargento

Rodrigues.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 285/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Administração Pública, por meio da proposição em análise, solicita

seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  o

pagamento do prêmio de produtividade do ano de 2013 aos servidores do Poder

Executivo.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 19/3/2015 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

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  solicitar  ao  governador  do  Estado

informações sobre a previsão do pagamento do prêmio de produtividade do ano de

2013 aos servidores do Poder Executivo.

A Constituição  do  Estado,  Título  III,  Capítulo  II,  Seção  I,  Subseção  VI  –  “Da

Fiscalização e dos Controles” –, em especial o art. 74, estabelece que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado é  exercida

pela Assembleia Legislativa.

A Constituição do Estado, no art. 54, § 2º, estabelece que a Mesa da Assembleia

poderá encaminhar a secretário de Estado pedido escrito de informação.

O Regimento Interno, no art. 79, VIII, “c”, estatui que é admissível requerimento de

informações às autoridades estaduais quanto a fato sujeito a controle e fiscalização

da Assembleia Legislativa.

No que se refere à legislação pertinente, é importante ressaltar que a Lei nº 17.600,

de 1º/7/2008, estabelece que:

"Art. 15. O Acordo de Resultados terá vigência mínima de um ano e máxima de

quatro anos, desde que não se ultrapasse o primeiro ano do governo subsequente

àquele em que tiver sido assinado, podendo ser renovado por acordo entre as partes.

(...)

Art. 39. Na hipótese de o Estado apresentar déficit fiscal, não haverá pagamento de

Prêmio por Produtividade no exercício seguinte.".



499
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Em relação ao Decreto nº 44.873, de 14/8/2008, que regulamenta a Lei nº 17.600,

de 1º/7/2008, este assegura que:

"Art. 33 – Para pagamento de Prêmio por Produtividade nos termos do art. 23 da

Lei nº 17.600, de 2008, o órgão ou entidade deve:

I – ser signatário das duas etapas do Acordo de Resultados, com previsão expressa

de pagamento de prêmio na Segunda Etapa do Acordo de Resultados, nos termos

deste Decreto;

II – obter conceito satisfatório na Avaliação de Desempenho Institucional.

III  – (Revogado pela alínea “g” do inciso I  do art.  16 do Decreto nº  46.472,  de

3/4/2014.)

§ 1º  Na hipótese do Estado apresentar  déficit  fiscal,  não haverá  pagamento de

Prêmio por Produtividade no exercício seguinte.".

Assim,  após  análise  do  objeto  do  requerimento  em  face  dos  dispositivos

constitucionais  e  regimentais  que  disciplinam  a  matéria,  acima  mencionados,

entendemos que estes estão plenamente atendidos.

Entretanto, conforme o citado art. 54, § 2º, da Constituição do Estado, o destinatário

de solicitação de informação a órgãos da administração direta do Estado deve ser

secretário de Estado, e não o governador do Estado. Assim, sugerimos, por meio da

emenda que apresentamos ao final deste parecer, que o requerimento seja enviado

ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 285/2015 com

a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se  a  expressão  “ao  Governador  de  Estado  Fernando  Pimentel”,  pela

expressão “ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 383/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Direitos Humanos, atendendo a
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requerimento  do  deputado Cristiano Silveira,  requer  seja  encaminhado  à  diretora-

geral  do  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  pedido  de  informações  sobre  a

situação do Rio Capivari, sobre o prazo de concessão de outorga às empresas de

eucalipto e café na região e sobre o volume de vazão autorizado para captação de

água por essas empresas.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 9/4/2015 e encaminhado à

apreciação deste  órgão colegiado,  ao  qual  compete  sobre  ele emitir  parecer,  nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Rio  Capivari,  situado no Município de Chapada do Norte,  faz parte da Bacia

Hidrográfica do Rio Araçuaí, que, por sua vez, integra a Bacia Hidrográfica do Rio

Jequitinhonha. Fica próximo ao local onde está instalada a Usina Hidrelétrica Irapé,

cuja barragem, com 208 metros, é a mais alta do Brasil  e a segunda da América

Latina. No Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio Araçuaí, 2010, consta que no

Rio Capivari não existem unidades de conservação, o solo rural é usado para culturas

diversas,  a  qualidade  da  água  é  considerada  ainda  boa  e  a  proposta  de

enquadramento do rio o coloca na classe 2.

A sede do Município de Chapada do Norte se situa às margens do Rio Capivari, o

que contribui, de certa forma, para a poluição das águas e para o assoreamento do

rio, pelas ações antrópicas próximas às suas margens e leito. Tem-se relativamente à

área da Bacia do Rio Capivari (área de drenagem equivalente a 885 km2) uma vazão

disponível para outorga de 0,45 m3/s (30% de 1,50 m3/s), suficiente para atendimento

das demandas dos principais usos da água (abastecimento público, dessedentação

de animais e irrigação de culturas) no ano de 2010 e para atendimento das demandas

até o ano de 2030.

A partir da Lei Delegada nº 180 de 2011, a operacionalização da outorga ficou a

cargo da Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada da Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad. Dessa forma,

sugerimos a alteração do endereçamento do pedido para essa subsecretaria, que de

outro modo pode recuperar as demais informações nos órgãos da Semad, onde elas

estejam disponíveis, e encaminhar à Assembleia Legislativa.
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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 dirigente de entidade da administração

indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a

recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação

falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Por  sua  vez,  o  Regimento  Interno  da  Assembleia,  em  seu  art.  79,  VIII,  "c",

combinado  com  o  art.  233,  XII,  corrobora  o  disposto  na  Carta  Estadual,  ao

estabelecer  que  compete  privativamente  à  Mesa,  com  posterior  deliberação  do

Plenário,  emitir  parecer  sobre  "requerimento  de  informações  às  autoridades

estaduais, somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em

trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa".

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 383/2015 com a

seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas”

por “subsecretário de Gestão e Regularização Ambiental Integrada da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 384/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Direitos Humanos, atendendo a

requerimento do deputado Cristiano Silveira,  solicita  seja encaminhado ao diretor-

presidente da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de

Minas  Gerais  S/A –  Copanor  –  pedido  de  informações  sobre  a  situação  do  Rio

Capivari, sobre o prazo de concessão de outorga às empresas de eucalipto e café

presentes na região e sobre o volume de vazão autorizado para captação de água

por essas empresas.
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O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 9/4/2015 e encaminhado à

apreciação deste  órgão colegiado,  ao  qual  compete  sobre  ele emitir  parecer,  nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Rio  Capivari,  situado no Município de Chapada do Norte,  faz parte da Bacia

Hidrográfica do Rio Araçuaí, que, por sua vez, integra a Bacia Hidrográfica do Rio

Jequitinhonha. Fica próximo ao local onde está instalada a Usina Hidrelétrica Irapé,

cuja barragem, com 208m, é a mais alta do Brasil e a segunda da América Latina. No

Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio Araçuaí, 2010, consta que no Rio Capivari

não existem unidades de conservação, o solo rural é usado para culturas diversas, a

qualidade da água é considerada ainda boa e a proposta de enquadramento do rio o

coloca na classe 2.

A sede do Município de Chapada do Norte se situa às margens do Rio Capivari, o

que contribui, de certa forma, para a poluição das águas e para o assoreamento do

rio,  pelas  ações  antrópicas  próximo  às  suas  margens  e  ao  seu  leito.  Tem-se,

relativamente à  área da  Bacia do  Rio  Capivari  (área de  drenagem  equivalente  a

885km2),  uma  vazão  disponível  para  outorga  de  0,45m3/s  (30%  de  1,50m3/s),

suficiente  para  atendimento  das  demandas  dos  principais  usos  da  água

(abastecimento público, dessedentação de animais e irrigação de culturas) no ano de

2010 e para atendimento das demandas até o ano de 2030.

A partir da Lei Delegada nº 180, de 2011, a operacionalização da outorga ficou a

cargo da Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada da Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (anteriormente era de

responsabilidade do Instituto  Mineiro de Gestão das Águas – Igam), não tendo a

Copanor  qualquer  competência  para  tratar  do  tema,  sendo  somente  mais  uma

usuária.  O  Requerimento  nº  383/2015,  da  mesma  comissão,  contém  solicitação

idêntica e nele o endereçamento já foi corrigido por meio de emenda. Dessa forma,

consideramos contemplada a solicitação formulada no requerimento em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento nº 384/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 853/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária solicita seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e ao

procurador-geral do Estado pedido de informações sobre as medidas adotadas em

defesa do Estado para a diminuição da transferência de recursos para a União, em

decorrência da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, e sobre os

motivos pelos quais o Estado não ajuizou nenhuma ação nesse sentido.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 28/5/2015 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

Por meio da proposição, solicita-se o encaminhamento de pedido de informações

ao  secretário  de  Estado  de  Fazenda  e  ao  procurador-geral  do  Estado  sobre  as

medidas  adotadas  em  defesa  do  Estado  para  a  diminuição  da  transferência  de

recursos para a União, em decorrência da Lei Complementar Federal nº 148, de 25

de novembro de 2014, e sobre os motivos pelos quais o Estado não ajuizou ação

alguma  nesse  sentido.  Solicita-se,  ainda,  o  encaminhamento  de  cópia  do

requerimento ao procurador-geral de Justiça.

A referida lei complementar autoriza a União a alterar as condições dos contratos

de refinanciamento de dívidas celebradas entre a União e os estados, com base na

Lei Federal nº 9.496, de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 2001. Prevê a

redução dos juros das dívidas de Minas Gerais de 7,5% e 6,5% para 4% a.a., e a

substituição do IGP-DI como índice de correção monetária pelo IPCA. Além disso,

limita esses encargos à taxa Selic,  de modo que sempre que o custo mensal  da

dívida (IPCA + 4% a.a.) superar a taxa Selic, vigorará esta última. O art. 2º da referida

norma dispõe que tais condições devem ser aplicadas a partir de 1º de janeiro de

2013,  obrigando a União a recalcular  o saldo da dívida de acordo com os novos

parâmetros logo após a celebração do aditivo contratual.

Cabe esclarecer  que,  conforme o  art.  5º  da  Lei  Federal  nº  9.496,  de  1997,  foi
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estabelecido limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real – RLR – de

13% para  atendimento  das  obrigações  correspondentes  ao  serviço  da  dívida  em

questão.  A mesma norma define  RLR como a “receita realizada nos doze meses

anteriores  ao  mês  imediatamente  anterior  àquele  em  que  se  estiver  apurando,

excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de

transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender

despesas de capital e, no caso dos estados, as transferências aos municípios por

participações constitucionais e legais”. Assim, o valor relativo ao serviço da dívida que

ultrapassa o limite de 13% da RLR tem seu pagamento postergado para o momento

em  que  a  parcela  comprometer  valor  inferior  ao  limite.  A  soma  dos  valores

postergados constitui o resíduo da dívida e sobre ele incidem os encargos financeiros

dos contratos de refinanciamento. O referido limite de comprometimento será mantido

até que o resíduo seja totalmente quitado.

Em  31  de  dezembro  de  2014,  a  dívida  do  Estado  com  a  União  totalizava

R$70.300.000.000,  incluindo o  resíduo acumulado em R$39.400.000.000,00,  valor

que correspondia a mais da metade do saldo devedor à época. Estima-se que, com a

adoção  das  novas  condições  de  financiamento  constantes  na  Lei  Complementar

Federal  nº  148,  de  2014,  o  serviço  mensal  da  dívida  será  reduzido  e  o  Estado

começará a pagar o resíduo. Todavia, as projeções de pagamento da dívida indicam

que  a  quitação desse saldo  ainda  levará  muitos  anos,  pois  seu valor  é  bastante

expressivo. Por esse motivo, o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União

ainda continuará a comprometer 13% da RLR por um longo período.

Dessa  forma,  como  o  Estado  permanecerá  despendendo  13%  da  RLR  com  o

pagamento  do  serviço  da  dívida  e  como  as  novas  condições  de  financiamento

retroagirão a 1º de janeiro de 2013, pode-se concluir que, independentemente da data

de celebração do aditivo, a adoção imediata das novas regras estabelecidas pela Lei

Complementar Federal nº 148, de 2014, ou sua adoção em momento posterior não

afetará  de  maneira  adversa  as  finanças  estaduais.  Em  termos  de  dispêndio  de

recursos, a alteração contratual premente ou ulterior produzirá o mesmo resultado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento nº 853/2015.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 897/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, as Comissões Extraordinária das Mulheres,

de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas e de Segurança Pública

solicitam  à  Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  procurador-geral  de

Justiça  pedido  de  informações  acerca  das  Recomendações  nºs  5  e  6,  de  2014,

editadas pelo Ministério Público do Estado.

Após publicação no Diário do Legislativo de 30/5/2015, a matéria vem a este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento sob estudo teve origem em reunião conjunta das comissões acima

relacionadas,  realizada  em  21/5/2015,  e  visa  a  colher  informações  sobre  as

Recomendações nºs 5 e 6, de 2014, editadas pelo Ministério Público estadual nos

meses de junho e agosto, respectivamente, solicitando, em especial, esclarecimentos

sobre as datas de envio e de recebimento das mencionadas recomendações pelas

maternidades particulares de Belo Horizonte, o número de crianças nascidas nessas

maternidades que foram encaminhadas para o acolhimento em abrigos a partir  da

edição  das  recomendações,  o  posicionamento  ou  eventual  recomendação  do

Ministério Público sobre a implantação de abrigo específico em Belo Horizonte para o

acolhimento  de  mães  usuárias  de  entorpecentes,  com  seus  filhos,  e  a  eventual

interposição de ações civis públicas ou outras medidas judiciais inerentes ao assunto,

com o fornecimento dos números dos autos e respectivos andamentos processuais.

A Promotoria da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, por meio dos citados

documentos,  recomendou,  entre  outras  medidas,  que  médicos,  profissionais  de

saúde,  agentes  comunitários  de  saúde,  diretores,  gerentes  e  responsáveis  por

unidades  básicas  de  saúde,  maternidades  e  demais  estabelecimentos  de  saúde

comuniquem os atendimentos realizados a gestantes e mães usuárias de substâncias

entorpecentes  à  Vara  Cível  da  Infância  e  da  Juventude  de  Belo  Horizonte.  As
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recomendações  ainda  firmam,  por  outro  lado,  a  incumbência  desse  juízo  de,  ao

receber  tais  comunicações,  decidir  pela  entrega  das  crianças  recém-nascidas  à

família de origem ou extensa, ou pelo acolhimento institucional.

Da  análise  das  notas  taquigráficas  da  reunião,  depreende-se  uma  grande

controvérsia  em  torno  do  conteúdo  das  recomendações  do  Ministério  Público,

especialmente diante dos entendimentos contrários apresentados, principalmente por

membros da Defensoria Pública da Infância e da Juventude e por representantes da

Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

Anote-se,  nesse  sentido,  que  as  Defensorias  Públicas  da  União  e  do  Estado

emitiram, em dezembro de 2014, a Recomendação Conjunta nº 1, por meio da qual

se posicionam contrariamente às orientações propostas pela Promotoria da Infância e

da Juventude de Belo Horizonte. Segundo essa recomendação, nos casos de mães

usuárias de drogas ou de suspeitas de negligência e maus-tratos ao nascituro ou

recém-nascido,  os  profissionais  e  as  unidades  de  saúde  responsáveis  pelo

atendimento efetuarão a alta hospitalar com encaminhamento ao respectivo conselho

tutelar  para o devido acompanhamento, cabendo a este órgão, se assim entender

necessário, a comunicação do fato ao Poder Judiciário para aplicação de medida de

proteção.

Ainda foram suscitadas dúvidas acerca do encaminhamento – e cumprimento – das

recomendações editadas pela Promotoria da Infância e da Juventude por parte das

maternidades particulares. A defensora pública Adriane da Silveira Seixas salientou

não  haver  tomado  conhecimento  de  um  caso  sequer  de  comunicação  feita  por

hospitais particulares ao Juízo da Infância e da Juventude, em que pese inexistirem

dúvidas de que a dependência química permeia todas as classes socioeconômicas. E

ressaltou que, por outro lado, gestantes e mães atendidas por maternidades públicas

têm  sido  cada  vez  mais  penalizadas  com  as  medidas  impostas  pelo  Ministério

Público.

Também foi destacado por participantes da reunião o aumento do número de bebês

encaminhados ao acolhimento  em abrigos no  ano de 2015.  Esse crescimento  foi

entendido como um efeito imediato das recomendações do Ministério Público. Nesse

sentido, assim se manifestou a defensora pública Adriane da Silveira Seixas:
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“Verificamos um aumento expressivo na quantidade de bebês encaminhados para

abrigos diretamente da maternidade. Salvo engano, só nesse período, início do ano,

de janeiro a maio – quer dizer, ainda nem temos meio ano –, houve cerca de 120

casos de bebês encaminhados diretamente da maternidade. Isso em Belo Horizonte.

E são os casos que apareceram na Defensoria Pública. Quer dizer, é uma estatística

falha, porque a gente não sabe de todos os casos, só dos casos que chegam até nós,

de pessoas que conseguem acessar a Defensoria e fazer o pedido por meio dos

defensores, que somos três. No ano passado, por exemplo, no mesmo período, o

número de casos não era nem a metade. Então, esse número mais do que duplicou

com essas recomendações.”

Outra  questão também  foi  indicada  por  Márcia  Rocha  Parizzi,  coordenadora  da

Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde, presente na

reunião.  Trata-se  da  eventual  discordância,  por  parte  de  membros  do  Ministério

Público,  quanto  à criação de uma instituição destinada ao acolhimento  das mães

usuárias de drogas ou dependentes químicas, junto com seus filhos. Colhe-se da

manifestação de Márcia Parizzi que “uma casa estava sendo construída com esse

fim, mas houve uma intervenção da promotoria, sob a alegação de que uma mulher

com dependência não pode estar no mesmo ambiente que um bebê, mesmo que seja

seu  filho.  Então  houve  esse  movimento,  mas  também  houve  esse  impedimento.

Havia  muita  vontade  para  fazer  essa  casa,  mas  não  foi  possível”.  Segundo  a

coordenadora,  uma  casa  destinada  a  esse  acolhimento  específico  seria  de

fundamental  importância  para  a  prestação  da  assistência  às  mães,  de  modo  a

favorecer seu tratamento e a manutenção de seus filhos em sua companhia.

Por fim, a eventual interposição de ações civis públicas ou outras medidas judiciais

para garantia do cumprimento das recomendações foi discutida durante a audiência

pública.  Colhe-se da manifestação da defensora  pública Júnia Ramon Carvalho  a

seguinte indagação:

“Temos notícia de que há uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público,

com o mesmo tema das recomendações. E que uma dessas ações civis públicas –

não sei se é uma ou são duas – já teria uma liminar. E a gente fica sabendo disso,

mas não temos o número do processo, não dispomos de qualquer outra informação.
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Entendo que esse é o interesse de todo esse grupo; é o interesse da Defensoria

Pública,  sobretudo  da  Defensoria  da  Infância,  que  acompanha  essas  questões

diuturnamente. Seria importante conseguirmos essas informações: realmente houve

essa ação civil pública? Ela foi proposta? Ela existe? Houve liminar? Qual é o número

dessa ação? Se é uma ação civil pública, ela é pública e nos interessa a todos.”

As reivindicações apresentadas pelos participantes da reunião foram recebidas nos

termos do art.  100,  IX e X,  do Regimento Interno,  que autoriza as  comissões da

ALMG  a  receberem  petição,  reclamação,  representação  ou  queixa  de  qualquer

pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidades públicas, e encaminhar, por

intermédio  da  Mesa  da  Assembleia,  pedido  escrito  de  informação  a  autoridades

estaduais.

Legítimo, pois, o pedido de informação ora analisado, considerando-se que incidem

sobre o Ministério Público a fiscalização e o controle pelo Poder Legislativo, na exata

medida da atuação administrativa da instituição. Ressalte-se que a pretensão das

comissões não adentra, muito menos interfere, na função típica da Promotoria da

Infância e da Juventude. Pretende-se, sim, constatar o cumprimento do Estatuto da

Criança e do Adolescente, inclusive no que toca ao seu art. 39, § 1º, que prevê a

adoção como uma medida excepcional,  “à  qual  se  deve recorrer  apenas quando

esgotados  os  recursos  de  manutenção  da  criança  ou  do  adolescente  na  família

natural  ou  extensa”,  e  buscar  elementos  para  o  aperfeiçoamento  das  políticas

públicas de saúde e assistência pertinentes.

Pelo exposto, a proposição ampara-se nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual,

que atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa

do Estado, e no § 3º do art. 54 da Carta mineira, que autoriza a Mesa da Assembleia

a encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais. E fundamenta-se, por

fim,  no  art.  233,  XII,  do  Regimento  Interno  desta  Casa,  que  trata  do  pedido  de

informação às autoridades estaduais, sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia Legislativa.

Não obstante, no que concerne especificamente à informação sobre o número de

crianças nascidas nas maternidades particulares encaminhadas para acolhimento, a

proposição merece reparo.
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Pedido  de  informações  semelhante  foi  solicitado  pela  Comissão  de  Segurança

Pública, por meio do Requerimento nº 149/2015. A resposta, advinda do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e

dos  Adolescentes  e  recebida  em 9/6/2015,  esclareceu que “a  Vara  da  Infância  e

Juventude de Belo Horizonte é o órgão que detém informações sobre o número de

crianças  filhas  de  mães  usuárias  de  substâncias  entorpecentes  que  foram

encaminhadas  para  adoção”  e  opinou,  ainda,  pela  “remessa  do  mencionado

requerimento ao Poder Judiciário com o fim de obter os dados desejados”.

Diante  disso,  entendemos  mais  adequado  o  encaminhamento  do  pedido  de

informações, no que toca a essa única pretensão, ao juiz de Direito titular da Vara

Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, motivo pelo qual

apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 897/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

As Comissões Extraordinária das Mulheres, de Prevenção e Combate ao Uso de

Crack  e  outras  Drogas  e  de  Segurança Pública  requerem a  V.  Exa.,  nos termos

regimentais, seja encaminhado pedido de informações:

– ao procurador-geral de Justiça do Estado, acerca das Recomendações nºs 5 e 6,

de 2014, em especial sobre as datas de envio e de recebimento das mencionadas

recomendações pelas maternidades particulares de Belo Horizonte, o posicionamento

ou eventual recomendação do Ministério  Público acerca da implantação de abrigo

específico em Belo Horizonte para o acolhimento de mães usuárias de entorpecentes,

com seus filhos, e a eventual interposição de ações civis públicas ou outras medidas

judiciais  inerentes  ao  assunto,  com  o  fornecimento  dos  números  dos  autos  e

respectivos andamentos processuais;

– ao juiz de Direito titular da Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de

Belo Horizonte, sobre o número de crianças nascidas nas maternidades públicas e
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particulares que foram encaminhadas para o acolhimento em abrigos, por mês, nos

anos de 2013, 2014 e 2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 933/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão de Segurança Pública,  a  proposição em tela  solicita  à

Presidência  da  ALMG  seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar

pedido de informações sobre o índice e o número de ocorrências policiais dos últimos

três  anos  que  envolveram  armas  de  fogo  que  já  haviam  sido  apreendidas

anteriormente pela Polícia Civil.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  pauta  solicita  seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da

Polícia  Militar  pedido  de  informações  sobre  o  índice  e  o  número  de  ocorrências

policiais dos últimos três anos que envolveram armas de fogo que já haviam sido

apreendidas anteriormente pela Polícia Civil.

De grande importância para a política e a gestão da segurança pública é o estudo

de estatísticas relacionadas à criminalidade. Além disso, é sabido que boa parte dos

crimes  violentos  envolvem  armas  de  fogo.  Um  diagnóstico  da  Organização  das

Nações  Unidas,  denominado  Global  Study  on  Homicide (Estudo  Global  sobre

Homicídio), de 2011, aponta que nas Américas 74% dos homicídios em 2010 foram

efetuados  por  armas  de  fogo,  ao  contrário  da  Europa,  onde  apenas  21%  dos

homicídios  foram  consumados  à  mão  armada.  (Disponível  em:

<http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/global-study-on-

homicide-2011.html>. Acesso em: 26 jun. 2015). Segundo o mesmo documento, dos

468 mil homicídios que ocorreram no mundo em 2010, cerca de 36% ocorreram na

África, 31% nas Américas, 27% na Ásia, 5% na Europa e 1% na Oceania.



511
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Esse  diagnóstico  sugere  que  a  retirada  de  circulação  de  armas  de  fogo  pode

contribuir para a redução dos índices de homicídios. Porém, é sabido também que,

muitas  vezes,  armas  apreendidas  pela  polícia  são  desviadas,  retornando  à

criminalidade. O correto seria que todas as armas de fogo apreendidas pelas forças

de segurança pública fossem periciadas, catalogadas e, em seguida, encaminhadas

para o Exército Brasileiro, para destruição, nos moldes do Estatuto do Desarmamento

– Lei Federal n° 10.826, de 2003.

Além de meritória, 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 ao comandante-geral da

Polícia Militar, e estabelece que a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias

ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 933/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.029/2015

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 o

Programa Estadual do Câncer de Mama.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em estudo visa obter informações sobre o Programa Estadual de

Câncer de Mama, tais como: a manutenção dos mamógrafos móveis e os critérios

utilizados  para  definir  sua  rota;  os  incentivos  pagos  aos  Centros  de  Alta

Complexidade em Oncologia  –  Cacon  –  para  assumir  o  tratamento  imediato  das
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pacientes que apresentarem Bi-Rads 4, 5 e 6 após a realização da mamografia; e a

manutenção do atual protocolo de rastreio de câncer de mama em mulheres na faixa

etária de 40 a 69 anos de idade.

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 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 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 Resolução nº 3.187, de 2012, e a Deliberação CIB-SUS/MG

nº 1.072, de 2012, estabelecem as diretrizes do Programa Estadual de Controle do

Câncer  de Mama. Uma das ações do programa é a disponibilização de unidades

móveis de mamografia que percorrem municípios de todas as regiões do Estado com

vazios  assistenciais  ou  ausência  de  profissionais  e  equipamento  de  mamografia.

Após a realização da mamografia, se o resultado for compatível com Bi-Rads 4, 5 ou

6, as pacientes podem fazer a definição diagnóstica – exames complementares – em

qualquer  um  dos  Cacons  ou  Unidades  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em

Oncologia – Unacon.

Entendemos que as informações solicitadas por meio da proposição são relevantes

para a proteção da 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.

Assim, apresentamos ao final desse parecer o Substitutivo nº 1.



513
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 1.029/2015, 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 informações sobre o Programa Estadual de

Controle do Câncer de Mama em relação às seguintes questões: como é realizada a

manutenção dos mamógrafos móveis; quais são os critérios utilizados para definir a

rota das unidades móveis;  qual  o valor  dos incentivos pagos aos Centros de Alta

Complexidade  em  Oncologia  –  Cacon  –  e  às  Unidades  de  Assistência  de  Alta

Complexidade  em  Oncologia  –  Unacon  –,  para  que  tratem  imediatamente  as

pacientes que apresentarem Bi-Rads 4, 5 e 6 após a realização da mamografia; e se

o atual protocolo de rastreio de câncer de mama em mulheres na faixa etária de 40 a

69 anos de idade será mantido.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.030/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde requer ao presidente

da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde

pedido de informações sobre a Política de Apoio aos consórcios intermunicipais de

saúde de Minas Gerais, em especial quanto ao financiamento dessas estruturas.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa a obter informações sobre o financiamento dos

consórcios intermunicipais de saúde pela Secretaria de Estado de Saúde.

O  consórcio  intermunicipal  é  um  pacto  entre  dois  ou  mais  municípios  que  se

comprometem a executar em conjunto um determinado empreendimento. Trata-se,

portanto, de uma modalidade de acordo firmado entre entidades da mesma natureza.

Na área da saúde, cada município responsabiliza-se pela organização da sua rede de

atenção básica e pode associar-se, por meio de consórcio, a municípios vizinhos para

o atendimento ambulatorial especializado e hospitalar, além de poder se beneficiar da

estrutura  administrativa  do  consórcio  para  a  compra  de  materiais  de  consumo e

equipamentos.

Em Minas Gerais existem atualmente 81 consórcios intermunicipais de saúde, dos

quais 12 são temáticos e 69 generalistas. Os consórcios temáticos, de abrangência

macrorregional, gerenciam o sistema de Atendimento Móvel de Urgência – Samu. Já

os consórcios generalistas, de abrangência regional, prestam serviços assistenciais

nas regiões, sobretudo com procedimentos de média complexidade ambulatorial.

As secretarias de estado de saúde podem participar dos consórcios por meio de

repasse  direto  de  verbas  ou  pela  cessão  de  recursos  humanos,  materiais,

equipamentos, apoio técnico e jurídico, entre outros meios.

Em 2013, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais aprovou, por meio da

Resolução  SES  nº  3932,  de  2/102013,  o  Programa  Estadual  de  Cooperação

Intermunicipal em Saúde – Procis –, com a finalidade de ampliar e aperfeiçoar os

serviços  oferecidos  à  população  pelos  arranjos  de  cooperação  intermunicipal,

especialmente  os  consórcios  intermunicipais  de  saúde,  tendo  em  vista  o

fortalecimento  da  regionalização da assistência  e a  potencialização das redes  de

atenção à saúde.

Em 2014, a secretaria publicou o Edital de Chamamento Público nº 38/2014, do

Procis, para consórcios intermunicipais de saúde interessados em firmar parceria com
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a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  para  execução  de  ações  relacionadas  às

emergências em saúde pública.

Em 27/5/2015, os consórcios intermunicipais de saúde foram tema da 7ª Mesa de

Debates  no  Encontro  Mineiro  de  Saúde  realizado  em  Contagem.  Durante  as

discussões, a subsecretária de Gestão Regional da Secretaria de Estado de Saúde,

Leda  Couto  de  Vasconcelos,  apresentou  os  principais  desafios  para  as  ações

consorciadas no Sistema Único de Saúde e reconheceu a necessidade de algumas

correções  de  rumo.  A subsecretária  também  apresentou  as  novas  diretrizes  da

secretaria para os consórcios intermunicipais de saúde.

Como  os  consórcios  são  extremamente  importantes  para  o  fortalecimento  da

regionalização da assistência e para a potencialização das redes de atenção à saúde,

sobretudo  nos  municípios  de  pequeno  porte,  entendemos  que  as  informações

solicitadas no requerimento em análise podem contribuir  para a ação fiscalizadora

exercida pela Comissão de Saúde, sobretudo em relação à mudança na gestão do

Procis e suas novas diretrizes.

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as

ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. O requerimento em análise

não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.030/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Braulio Braz, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.031/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde requer ao presidente

da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde

pedido de informações sobre o Sistema Estadual de Transporte em Saúde.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

O requerimento em análise visa a obter informações sobre a substituição da frota

de veículos do Sistema Estadual de Transporte em Saúde, deliberada pela Comissão

Intergestores  Bipartites  –  CIB-MG – para  o  ano de 2015,  e  sobre  a  previsão de

implantação de novos módulos do serviço.

Segundo  informações  encontradas  no  site  do  deputado  estadual  Antônio  Jorge

(disponível  em:  <http://www.antoniojorge23123.  com.br/blog/exibir/id/136/Deputado-

Antonio-Jorge-solicita-esclarecimentos-sobre-o-futuro-do-SETS.html>. Acesso em: 29

jun. 2015), a demanda por esses esclarecimentos surgiu da insatisfação de alguns

gestores municipais  quanto à não execução de decisões pactuadas na Comissão

Intergestores Bipartite relativas à renovação dos veículos do programa e à instalação

de novos módulos de transporte em saúde.

O Sistema Estadual de Transporte em Saúde – Sets – foi criado em 2005 com o

objetivo de garantir o deslocamento do paciente do Sistema Único de Saúde para a

realização de exames ou consultas especializadas, previamente agendados, fora de

seu domicílio.

Entre as ações previstas para o Sets estão a estruturação do Módulo Eletivo de

Transporte em Saúde nos municípios das microrregiões, a gestão dos consórcios de

cooperações intermunicipais, a substituição da frota de veículos e o monitoramento e

avaliação do Sistema de Transporte.

Conforme a Resolução da Secretaria de Estado de Saúde nº 3.638, de 20/2/2013,

que institui nova regulamentação para o Sistema Estadual de Transporte em Saúde, o

financiamento do Sets é bipartite, composto por recursos de investimento a cargo da

Secretaria de Estado de Saúde e por recursos de custeio sob a responsabilidade dos

municípios que aderirem ao módulo de transporte em saúde em sua região.

A implantação do Módulo Eletivo de Transporte ocorre por microrregião de saúde e

é discutida e aprovada nas Comissões Intergestores Regionais – CIRs. Da mesma

forma, a substituição da frota de veículos é discutida e aprovada nas CIRs, nas quais

a Secretaria de Estado de Saúde apresenta relatórios da situação do transporte dos

consórcios contemplados, com informações de planejamento e execução do serviço

nas regiões de saúde correspondentes.
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De maneira geral as ações desenvolvidas pelo Sets são discutidas e pactuadas em

nível regional, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde, e homologadas

pela  Comissão Intergestores  Bipartite.  Entendemos,  portanto,  que as  informações

solicitadas no requerimento em análise podem contribuir  para a ação fiscalizadora

exercida pela Comissão de Saúde.

Entretanto, parece-nos que o autor do requerimento quis dizer “substituição da frota

de veículos do Sistema Estadual de Transporte em Saúde” e não “substituição da rota

de veículos do Sistema Estadual de Transporte em Saúde”, como publicado no Diário

do Legislativo,  pois  o  termo “frota”  é  o  que  consta  no  art.  12  da  já  mencionada

Resolução SES/MG nº 3.638, de 2013, que determina que a renovação da frota de

veículos é competência da Secretaria de Estado de Saúde. Assim, apresentamos a

Emenda nº 1 à proposição em análise.

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as

ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. O requerimento em análise

não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº  1.031/2015,

com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se no texto da proposição a expressão “rota” por “frota”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.032/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Saúde requer ao presidente

da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde

pedido  de  informações  sobre  as  habilitações  dos  leitos  de  unidade  de  terapia

intensiva – UTI – e de unidade de cuidados intensivos – UCI – no Estado, detalhando

o total de leitos aprovados pela Comissão Intergestores Bipartite Estadual e o total de

leitos publicados pelo Ministério da Saúde.
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Após a publicação no Diário do Legislativo de 13/6/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  tem  por  objetivo  solicitar  informações  sobre  as

habilitações pelo Ministério da Saúde dos leitos de unidade de terapia intensiva – UTI

–  e  de  unidade  de  cuidados  intensivos  –  UCI  –  aprovados  pela  Comissão

Intergestores Bipartite Estadual – CIB.

As UTIs são definidas nos seguintes termos no item 1.2, constante no Anexo da

Portaria GM/MS nº 3.432, de 12/8/1998:

"unidades hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de risco

que  dispõem  de  assistência  médica  e  de  enfermagem  ininterruptas,  com

equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados e que tenham

acesso a outras tecnologias destinadas a diagnósticos e terapêutica".

De acordo com a mesma portaria, as UTIs são classificadas em: neonatal,  para

pacientes de até 28 dias; pediátrica, para pacientes de 28 dias a 14 ou 18 anos,

adulto, para pacientes maiores de 14 ou 18 anos; e especializada, para pacientes

atendidos  por  determinada  especialidade  médica  ou  que  sofrem  de  um  grupo

específico de doenças.

No que se refere às habilitações de leitos de UTI, a Portaria GM/MS nº 598, de

23/3/2006, que define que os processos administrativos relativos à gestão do SUS

sejam  definidos  e  pactuados  no  âmbito  das  Comissões  Intergestores  Bipartite,

estabelece o  seguinte  fluxo:  a  secretaria  municipal  de  Saúde  ou a  secretaria  de

Estado  de  Saúde  formaliza  o  processo  para  credenciamento  de  leitos  de  UTI,

conforme as normas vigentes no SUS, encaminha-o para análise da Secretaria de

Estado  da  Saúde  e  posterior  pactuação  na  CIB.  Após  a  aprovação  na  CIB,  é

encaminhado ao Ministério  da  Saúde o ofício  da CIB com o nome e o CNPJ do

hospital, o número de leitos a serem habilitados, o tipo e a especialidade, além de

cópia da deliberação CIB que o aprovou o credenciamento.

Informamos que o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde não utiliza a

expressão  “unidade  de  cuidados  intensivos”,  e  sim  “unidades  de  cuidados
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intermediários”.  A  Portaria  SAS/MS  nº  706,  de  20/7/2012,  incluiu  na  tabela  do

cadastro  os  seguintes  tipos  de  leitos  complementares:  unidade  de  cuidados

intermediários neonatal convencional,  unidade de cuidados intermediários neonatal

canguru,  unidade  de  cuidados  intermediários  pediátrico  e  unidade  de  cuidados

intermediários adulto.

A regulamentação das UCIs neonatais estão dispostas na Portaria GM/MS nº 930,

de 10/5/2012, que define as diretrizes  e objetivos para a organização da atenção

integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios

de classificação e habilitação de leitos de unidade neonatal no âmbito do SUS. Já

para a UCI Adulto e Pediátrico não há regulamentação específica.

O processo de habilitação dos leitos de UCI segue o mesmo fluxo já descrito para

as UTIs.

Em  âmbito  estadual,  a  Resolução  SES  nº  2.251,  de  17/3/2010,  estabelece  os

requisitos  e critérios a serem adotados pela Secretaria  de Estado de Saúde para

autorização  e  aprovação  dos  serviços  de  alta  complexidade  nos  municípios

habilitados em gestão plena do sistema municipal, e os leitos de terapia intensiva a

serem credenciados também seguem esse processo de credenciamento.

O Ministério Público de Minas Gerais elaborou a Nota Técnica nº 2/2015 com o

objetivo de oferecer  subsídios  técnicos e jurídicos ao trabalho dos promotores de

Justiça do Estado com atuação na área de saúde, de modo a evidenciar ferramentas

disponíveis  para  a  melhoria  do  serviço  de  UTI.  No documento  são apresentados

estudos que demonstram que os leitos de UTI em todo o País são insuficientes para

atender à demanda de pacientes. A razão disso é que, para a instalação de uma UTI,

são necessários  pessoal  capacitado  e  tecnologia  de  ponta,  com  equipamentos  e

materiais imprescindíveis para assistência, recuperação e manutenção da vida dos

pacientes.

Entendemos que as informações solicitadas sobre o número de leitos de UTI e UCI

habilitados pelo Ministério da Saúde são muito relevantes para os cidadãos mineiros,

pois  são  relativas  à  política  pública  de  saúde.  No  entanto,  para  maior  clareza  e

objetividade  no  pedido,  é  necessário  efetuar  algumas  alterações  no  texto  do

requerimento,  como substituir  a  expressão  “unidades  de  cuidados  intensivos”  por
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“unidade de cuidados intermediários” e estabelecer uma data limite para a verificação

dessas  habilitações  publicadas  pelo  Ministério  da  Saúde.  Com  esse  intuito,

apresentamos o Substitutivo nº 1.

Além da importância das informações solicitadas na proposição em análise, sua

apresentação não incorre em vício de iniciativa. O pedido de informações do Poder

Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as

atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54

e 62, XXXI, da Carta Mineira. O art. 54, § 2º, da Constituição Estadual estabelece que

“a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido escrito de informação 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”.

Sobre o pedido escrito de informação a autoridades estaduais, de acordo com o art.

100, IX, do Regimento Interno desta Casa, cabe às comissões, em razão da matéria

de sua competência, da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade

de  sua  constituição,  encaminhar,  por  intermédio  da  Mesa  da  Assembleia,  pedido

escrito de informação a Secretário de Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.032/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

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 o número de leitos de

unidade de terapia intensiva – UTI – e de unidade de cuidados intermediários – UCI –

aprovados na Comissão Intergestores Bipartite  Estadual  e sobre a  quantidade de

leitos desses tipos que já tiveram a habilitação publicada pelo Ministério da Saúde até

o mês de maio de 2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.117/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social requer ao presidente da Assembleia Legislativa a inserção nos anais

da  Casa  do  "Manifesto  contra  a  terceirização:  muito  além  do  Projeto  de  Lei  nº

4.330/2004".

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  em  18/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise tem por escopo inserir nos anais desta Casa Legislativa

o "Manifesto contra a terceirização: muito além do Projeto de Lei nº 4.330/2004".

Esse  documento  foi  lançado  em  Belo  Horizonte  em  30/4/2015  –  data  em  que

passou  a  ser  conhecido  também  como  Carta  de  Belo  Horizonte  –,  durante  o

seminário "Terceirização e retrocessos sociais: o Projeto de Lei n° 4.330/2004 e os

movimentos sociais".  O evento foi organizado pela Rede Nacional de Pesquisas e

Estudos  em  Direito  do  Trabalho  e  da  Seguridade  Social  –  Renapedts  –,  a

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – e entidades relacionadas com o

direito do trabalho, com o apoio de entidades sindicais.

A  carta,  preparada  pela  Renapedts  e  aberta  a  assinaturas  de  entidades  da

sociedade civil e cidadãos que quiserem apoiá-la, repudia com veemência o Projeto

de Lei nº 4.330/04 – em tramitação no Congresso Nacional –, que dispõe sobre os

contratos de terceirização e as relações de trabalho deles decorrentes.

O  documento  declara  que  o  projeto,  a  despeito  de  prometer  a  ampliação  das

oportunidades de emprego, reduz os direitos dos trabalhadores e impossibilita a sua

organização sindical. Aponta, ainda, os danos causados pela terceirização desde a

sua entrada no cenário das relações de trabalho no País, há 22 anos. Por fim, deixa

claro  que  em  caso  de  aprovação  do  projeto  de  lei,  todos  os  esforços  jurídicos

pertinentes serão levados a efeito para inviabilizar a concretização dos seus efeitos.

A Carta de Belo Horizonte foi apresentada na Assembleia Legislativa em audiência
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pública  da Comissão do Trabalho,  da Previdência e da Ação Social  realizada em

29/5/2015 com o objetivo de debater o Projeto de Lei nº 4.330/2004. Cumpre informar

que o projeto foi  aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado

Federal, onde foi transformado no Projeto de Lei da Câmara nº 30/2015.

Entendemos  que  o  documento  que  se  pretende  inserir  nos  anais  desta  Casa

Legislativa  registra  o  empenho  de  entidades  da  sociedade  civil  no  combate  à

exploração  dos  trabalhadores  e  na  defesa  dos  seus  direitos,  ameaçados  pela

possibilidade  de  ampliação  da  terceirização.  Somos,  portanto,  favoráveis  ao

atendimento do requerimento em análise.

A proposição em tela se apoia no art.  62, II  e III, da Constituição Estadual, que

faculta  ao  Poder  Legislativo  de  dispor  privativamente  sobre  seu  próprio

funcionamento, e nos arts. 79, VIII, “b”, 233, XIII, e 234 do Regimento Interno, que

estabelecem  a  prerrogativa  parlamentar  de  inclusão  de  documentos  e

pronunciamentos não oficiais considerados especialmente relevantes para o Estado

nos arquivos da Assembleia Legislativa. Não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.117/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.138/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde solicita ao presidente da

Assembleia Legislativa seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido

de informações sobre o valor gasto pelo Estado com as ações judiciais referentes ao

fornecimento de fórmulas infantis  especiais a pacientes com alergia à proteína do

leite de vaca.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

O requerimento  em  análise  visa  a  obter  informações  sobre  o  valor  gasto  pelo

Estado  com  as  ações  judiciais  referentes  ao  fornecimento  de  fórmulas  infantis

especiais a pacientes com alergia à proteína do leite de vaca.

A alergia alimentar é definida como um conjunto de reações adversas a alimentos

desenvolvida  por  indivíduos  predispostos  geneticamente,  quando  expostos  aos

alérgenos dos diferentes grupos alimentares.

Oito alimentos são responsáveis por 90% das reações alérgicas alimentares: leite,

ovo, amendoim, frutos do mar, peixe, castanhas, soja e trigo. Entre as reações, a

alergia à proteína do leite de vaca – APLV – é a mais frequente.

O diagnóstico da APLV deve ser realizado com cautela e responsabilidade, uma vez

que o tratamento consiste na exclusão do leite e na sua substituição por fórmula à

base de proteína extensamente hidrolisada ou fórmula de aminoácidos. A substituição

do leite de vaca por uma fórmula especial é necessária para que as necessidades

nutricionais das crianças sejam atendidas e para que possam manter o crescimento

normal.

A  Portaria  GM/MS  nº  1.554,  de  30/7/2013,  que  dispõe  sobre  as  regras  de

financiamento  e  execução  do  Componente  Especializado  da  Assistência

Farmacêutica  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde,  não  inclui  em  sua  tabela

descritiva a dispensação de fórmulas alimentares, com exceção daquelas destinadas

aos portadores de fenilcetonúria.

Respaldadas por prerrogativas constitucionais, como o direito fundamental à vida e

a  responsabilidade  do  Estado  na  garantia  da  saúde  da  população  por  meio  da

integralidade  da  assistência,  diversas  demandas  judiciais  têm  chegado  ao  poder

público, obrigando o Estado a atender, a um custo elevado, um grupo de pessoas que

necessitam  de  alimentos  especiais  para  recuperação  e  manutenção  do  estado

nutricional.

No entanto, a judicialização excessiva para a obtenção de procedimentos, insumos

e  serviços  de  saúde  pode  comprometer  o  acesso  universal  e  dificultar  a

implementação das políticas públicas de saúde coletiva, considerando que grande

parte dos recursos orçamentários da saúde acabam sendo destinados às demandas

judiciais.
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A fim de reduzir  o número de ações judiciais e de organizar o atendimento aos

pacientes com alergia à proteína do leite de vaca, alguns estados e municípios estão

adotando  protocolos  clínicos  próprios  para  acompanhamento  de  indivíduos  com

necessidades alimentares especiais e dispensação de fórmulas industrializadas. É o

caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, que aprovou o Protocolo Clínico para

Normatização  da  Dispensação  de  Fórmulas  Infantis  Especiais  a  pacientes  com

alergia à proteína do leite de vaca, atendidos pelo Sistema Único de Saúde, conforme

a Resolução SS nº 336, de 27/11/2007.

O Estado do Ceará, por sua vez, instituiu o Programa de Alergia à Proteína do Leite

de Vaca para o atendimento de crianças com alergia a essa proteína. O atendimento

aos casos suspeitos de alergia é prestado pelo Hospital Infantil  Albert  Sabin e os

pacientes diagnosticados com a doença são encaminhados à Secretaria de Saúde do

Estado para receberem o leite especial.

O  Município  de  Belo  Horizonte  também  instituiu  protocolo  com  o  objetivo  de

estabelecer  diretrizes  para dispensação de fórmulas infantis  especiais  de  forma a

atender  às  crianças  com  alergia  a  proteína  de  leite  de  vaca.  Os  produtos  para

dispensação, registrados e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,

são adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de licitação pública, e a

coordenação do cuidado fica sob a responsabilidade das equipes de saúde da família

e dos núcleos de apoio à saúde da família.

No  entanto,  não  há  uniformidade  de  protocolos  clínicos  e  programas  para  o

acompanhamento  de  indivíduos  com necessidades  alimentares  especiais  entre  os

municípios de Minas Gerais, o que dificulta esse atendimento.

Diante desse cenário, muitas crianças com alergia à proteína do leite de vaca, no

Estado, ainda encontram dificuldades em serem atendidas na rede pública de saúde

e de obter, de forma gratuita, fórmulas infantis especiais, necessárias ao tratamento

da doença. Entendemos, portanto, que as informações solicitadas no requerimento

em análise podem contribuir para as discussões realizadas no âmbito da Comissão

de Saúde  e  para  proposituras  futuras  com  vistas  a  garantir  a  universalização  da

saúde.

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as
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ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. O requerimento em análise

não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.138/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.139/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao presidente da

Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ofício  ao  presidente  do  Instituto  de

Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Ipsemg  –,  solicitando

informações sobre o nome de todos os credenciados do Estado e o valor do teto de

cada um deles; o número de atendimentos do Hospital do Ipsemg, as especialidades

atendidas, os vazios assistenciais e as medidas tomadas para resolver o problema e

o prazo de atendimento.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  20/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa obter esclarecimentos sobre a assistência prestada

pelo  Ipsemg aos  servidores  do  Estado,  solicitando  informações  como nome  dos

credenciados; valor  de teto dos serviços; número de atendimentos realizados pelo

Hospital do Ipsemg; especialidades atendidas; vazios assistenciais e medidas para

resolver o problema; prazo de atendimento.

Atualmente  o  Ipsemg tem  por  finalidade  prestar  assistência  médica,  hospitalar,

farmacêutica, odontológica, social e previdenciária aos servidores públicos estaduais

civis  dos  Poderes  Executivo,  Legislativo,  Judiciário,  do  Ministério  Público,  da

Defensoria  Pública  e  do  Tribunal  de  Contas,  aos  membros  da  magistratura  e  do
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Ministério Público, aos conselheiros do Tribunal de Contas e aos aposentados, por

meio do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

O  instituto  presta  também  assistência  previdenciária  aos  dependentes  desses

servidores e é responsável pela gestão do Fundo Financeiro de Previdência – Funfip.

Além  desses  serviços,  a  autarquia  presta  assistência  médica,  hospitalar,

farmacêutica,  odontológica  e  social  a  seus beneficiários,  de  maneira  facultativa  e

mediante contribuição específica.

O requerimento em tela é decorrente da 13ª Reunião Ordinária da Comissão de

Saúde, realizada em 20/5/2015, que teve por finalidade debater a situação de saúde

dos servidores do Ipsemg e do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais – IPSM –, frente às recorrentes queixas dos beneficiários

com  relação  à  qualidade  dos  serviços  prestados  e  prazo  para  atendimento  das

demandas de saúde em tempo.

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.

Consideramos que a proposição em análise deve ser aprovada nesta Casa, tendo

em vista a importância do Ipsemg e o volume de atendimentos e benefícios dos quais

depende um grande número de servidores – ativos e inativos –, em todas as regiões

do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.139/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.216/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, essa proposição

requer  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e
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Abastecimento pedido de informações sobre as razões da paralisação da obra de

construção do abatedouro  regional  no  Município  de  Coimbra,  objeto  do  termo de

convênio nº 12.187, de 2010, firmado entre a mencionada secretaria e a prefeitura

desse município.

Originada de requerimento aprovado em reunião dessa comissão no dia 13/5/2015

e publicada no Diário do Legislativo de 28/5/2015, vem a este órgão colegiado para

receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em pauta apresenta pedido de informação à Secretaria de Estado

da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  Seapa  –  sobre  a  paralisação  da

construção do abatedouro regional no Município de Coimbra, obra realizada por meio

de convênio entre o município e a referida secretaria.

De grande importância para a saúde pública e o meio ambiente, a construção e

modernização de unidades de abate de gado para atendimento das demandas locais

e  regionais  em território  amplo  como o  de  Minas  Gerais  se  faz  necessária  para

oferecer  estrutura sanitária adequada à comercialização de carnes. É sabido que,

como efeito do fechamento de diversos dos tradicionais abatedouros municipais, ante

as deficiências sanitárias daquelas estruturas, o abate de gado para atendimento das

demandas dos açougues locais não deixou de ocorrer, passando a ser feito a céu

aberto  no  campo,  sem  qualquer  controle  ou  cuidado  sanitário.  Nessa  condição,

apresenta sérios riscos à saúde dos consumidores e pode resultar em contaminação

ambiental.

Segundo a Constituição Estadual, conforme inciso II do § 1º do art. 73, compete à

Assembleia Legislativa o controle externo dos atos das unidades administrativas dos

Poderes do Estado. O Regimento Interno desta Casa, conforme inciso III do art. 46,

assegura  a deputado o direito  de encaminhar,  por meio da  Mesa da Assembleia,

pedido escrito de informação a autoridades públicas e, conforme alínea “c” do inciso

VIII do art. 79, compete à Mesa da Assembleia, privativamente, emitir parecer sobre

requerimentos  de  informações,  somente  admitidos  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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A suspensão das obras de abatedouro regional dependente de recursos estaduais

para sua consecução é fato de relevante interesse e passível de fiscalização pela

ALMG. Consideramos,  portanto, adequado solicitar  informações à Seapa sobre as

razões de tal fato.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.216/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.252/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

A  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  por  meio  da

proposição  em  epígrafe,  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado à diretora-presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre a

existência de um instrumento jurídico contendo as obrigações de investimentos da

empresa  nos  municípios  abrangidos  pelo  sistema de  abastecimento  Vargem  das

Flores.

Após a publicação no Diário do Legislativo de 27/6/2014, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –  Copasa-MG  –,  vinculada  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –, é

responsável  pelo  abastecimento de água em mais  de 600 municípios,  bem como

pelos serviços de esgotamento sanitário, que envolve coleta, transporte, tratamento e

destinação final de esgotos, também em um grande número de municípios, nos quais

detém a concessão. As diretrizes para a atuação do Estado em saneamento básico

estão definidas na Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, em cujo art. 10 foi

instituído o Plano Estadual de Saneamento Básico – Pesb –, documento hábil para

orientar a aplicação dos recursos financeiros do Estado nesse setor.

Apesar de não se ter estabelecido no Estado o referido plano, os investimentos a
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cargo da empresa estadual  são delineados por meio dos convênios e respectivos

contratos e nas ações e programas previstos no âmbito das políticas públicas. Para

cumprir  suas  atribuições,  a  empresa  tem  investido  em  sistemas  integrados  de

abastecimento de água, a exemplo do sistema Rio das Velhas e Paraopeba, no qual

se  insere  a  captação de  Vargem das  Flores,  responsável  pelo  abastecimento  de

aproximadamente 10% do total do consumo de água da região metropolitana de Belo

Horizonte.  Vargem das  Flores  tem sido  alvo  do  interesse dos  parlamentares,  em

especial,  no  momento  em  que  se  manifestam  os  efeitos  da  escassez  hídrica  e

aumenta a degradação do reservatório, devida, entre outros fatores, ao lançamento

de esgotos e aos efeitos das atividades antrópicas no seu entorno.

Com efeitos diretos sobre a vazão da Lagoa de Várzea das Flores, hoje de 750

litros  por  segundo,  prevê-se a construção de obras de  captação de água do Rio

Paraopeba, de rede elevatória e duplicação da Estação de Tratamento de Esgoto –

ETE – de Nova Contagem. Tais intervenções podem reduzir a vazão da lagoa para

cerca  de  350  litros  por  segundo,  elevando-se  a  capacidade  de  reservação  e

reduzindo-se o  despejo de  esgotos na lagoa.  Segundo informações do diretor  de

Operações  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  –  RMBH  –  da  Copasa,

prestadas  aos  deputados  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG –, em visita ao local

em 6/7/15, será implantado um plano de gestão para recuperar os níveis de água da

lagoa após a realização das obras previstas para dezembro deste ano.

De  acordo  com  os  participantes  da  visita  e  de  audiência  pública  anteriormente

promovida pela ALMG sobre Várzea das Flores, são necessárias ações conjuntas das

prefeituras,  Ministério  Público  e  órgãos  de  governo,  além  do  oferecimento  de

contrapartidas da Copasa para a preservação da lagoa.

Nesse contexto, a proposição em análise tem sintonia com a ação parlamentar, que

busca conhecer e propor soluções consentâneas para a recuperação e preservação

dos recursos hídricos desse importante manancial. O Parlamento cumpre, assim, o

dever  de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado,  detendo,  entre

suas competências, a de encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais,

conforme preceito estabelecido no § 3º do art. 54 da Constituição do Estado.
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Como  o  requerimento  atende  às  atribuições  de  fiscalização  e  controle

constitucionalmente  previstas  para  o  Poder  Legislativo,  recomendamos  a  sua

aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.252/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 3 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2015

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 26/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar  de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paulo de Além

Paraíba, com sede no Município de Além Paraíba.

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 26/2015 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade São

Vicente de Paulo de Além Paraíba, com sede no Município de Além Paraíba, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo promover ações para mitigar a vulnerabilidade social.

Com esse propósito, a instituição busca desenvolver atividades beneficentes e de

assistência social sem fazer discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  entidade,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 26/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 603/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo 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 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 603/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  da  Cidade de São João do Manteninha –  ACOSJM –,  com sede no

Município de São João do Manteninha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  o  desenvolvimento  de

projetos  de  capacitação  profissional  nas  áreas  de  educação,  assistência  social,

cultura, meio ambiente e esporte.

Com esse propósito, a instituição busca desenvolver programas e projetos sociais

de  geração  de  emprego,  trabalho  e  renda,  promover  parceria  com  instituições

públicas  ou  privadas  para  ações  de  incentivo  ao  primeiro  emprego  e  promover

cursos,  treinamentos,  seminários  e  conferências  voltados  para  suas  áreas  de

atuação.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária da

Cidade de São João do Manteninha – ACOSJM –, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 603/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 698/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por



533
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

objetivo instituir o Dia Estadual do Combate ao Acidente de Trabalho e em Defesa da

Saúde do Trabalhador.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e

Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

originalmente apresentada.

Agora, vem a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a instituir, no Estado, o Dia do Combate ao Acidente

de Trabalho e em Defesa da Saúde do Trabalhador, a ser comemorado anualmente

no dia 28 de abril.  A data é a mesma adotada pela Organização Internacional do

Trabalho – OIT – para celebrar o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho,

como uma homenagem  às  vítimas  de  uma explosão  ocorrida  em  28/4/1969  nos

Estados Unidos, em que morreram 78 mineiros. Nesse dia são promovidos eventos

no  mundo  todo  para  a  conscientização  dos  trabalhadores  quanto  aos  riscos  de

acidentes no trabalho.

A razão  para  a  apresentação  do  projeto  deve-se  ao  fato  de  os  agravos  e  as

doenças relacionados ao trabalho trazerem prejuízos econômicos e sociais para os

trabalhadores, suas famílias, a sociedade, bem como para as empresas e o poder

público.

O  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  define  acidente  de  trabalho  como  uma

ocorrência geralmente não planejada, que resulta em dano à saúde ou à integridade

física  de  trabalhadores  ou  de  indivíduos.  O  Anuário  Estatístico  de  Acidentes  de

Trabalho (edição 2012),  apresentado pelos  Ministérios  da Previdência Social  e do

Trabalho  e  Emprego,  considera  acidentes  do  trabalho  os  eventos  que  tiveram

Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT – registrada no Instituto Nacional do

Seguro Social – INSS –, bem como os que, mesmo não tendo sido objeto de CAT,

deram origem a benefício por incapacidade de natureza acidentária. Essa definição

leva  em  conta  as  mudanças  na  metodologia  de  caracterização  de  acidentes  de

trabalho na concessão de benefícios previdenciários a partir de 2007. Prestado esse
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esclarecimento,  o  anuário  informa  que  em  2012  ocorreram  77.116  acidentes  de

trabalho em Minas Gerais, dos quais 56.800 foram com CAT registrada e 20.316 sem

CAT registrada.

Apesar dos números elevados de acidentes de trabalho, segundo informações da

OIT, as doenças profissionais são as principais causas das mortes relacionadas com

o trabalho. Estima-se que de um total de 2,34 milhões de mortes relacionadas ao

trabalho, a cada ano, somente 321 mil são causadas por acidentes. Os demais casos

são atribuídos aos diversos tipos de enfermidades decorrentes do trabalho.

A inexistência de uma prevenção adequada das enfermidades profissionais acarreta

expressivos efeitos negativos não somente nos trabalhadores e suas famílias, mas

também na sociedade, devido ao enorme custo gerado, particularmente no que diz

respeito à perda de produtividade e à sobrecarga dos sistemas de seguridade social.

Diante desse cenário, o Ministério da Saúde criou em 2002, no âmbito do Sistema

Único de Saúde, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador  –

Renast –, com o objetivo de disseminar ações de saúde do trabalhador articuladas às

demais redes do sistema de saúde. Posteriormente, em 2005, com a definição da

Política  Nacional  de  Saúde  do  Trabalhador,  a  Renast  passou  a  ser  a  principal

estratégia de organização da saúde do trabalhador no SUS. Trata-se de uma rede

nacional  de  informações  e  práticas  de  saúde,  organizada  com  o  propósito  de

implementar ações assistenciais, de vigilância, prevenção e de promoção da saúde,

na perspectiva da saúde do trabalhador.

Um marco normativo histórico sobre a matéria é a Convenção nº 155 da OIT, de

1981, que dispõe sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de

Trabalho.  Essa  convenção  foi  aprovada  pelo  Congresso  Nacional  em  1992  e

incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em 1994.

Em 2008, os Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e da Saúde

instituíram a Comissão Tripartite de Segurança e Saúde no Trabalho, com o objetivo,

entre  outros,  de  avaliar  e  propor  medidas  para  implementação,  no  País,  da

Convenção nº 187 da OIT, que trata da estrutura de promoção da segurança e saúde

no trabalho.

Como resultado dos trabalhos dessa comissão, em 2011 foi instituída a Política de
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Segurança e Saúde no Trabalho em âmbito nacional, por meio do Decreto nº 7.602.

As ações a serem implementadas constam do Plano Nacional de Segurança e Saúde

no  Trabalho  –  Plansat.  Um  dos  objetivos  do  Plansat  é  a  inclusão  de  todos  os

trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional de Promoção e Proteção da Segurança

e Saúde no Trabalho.

Entendemos que a criação de uma data comemorativa como a proposta no projeto

de lei em exame contribuirá para sensibilizar e envolver a sociedade no debate sobre

o tema de segurança e saúde no trabalho e fortalecer  políticas que visem à sua

promoção.  Entretanto,  como  o  termo  utilizado  na  legislação  sobre  o  tema  é

“segurança  e  saúde  no  trabalho”,  consideramos  ser  ele  o  mais  adequado  para

nomear a data que se pretende instituir. Apresentamos, portanto, substitutivo em que

propomos essa alteração.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 698/2015, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o Dia de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, a

ser comemorado, anualmente, no dia 28 de abril.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira, relatora – Gustavo Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.033/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Isauro Calais, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  Central  Diocesano  da  Sociedade  São

Vicente de Paulo, 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.
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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 1.033/2015 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central Diocesano da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Juiz  de  Fora,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente,  que  tem  como escopo  promover  atividades  beneficentes,  caritativas,

culturais, promocionais e de assistência social.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  referida  entidade  não  faz  distinção

alguma quanto a raça, cor,  sexo, condição social e credo das pessoas assistidas,

observando  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

eficiência e economicidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Conselho Central Diocesano

da  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.033/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.084/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.084/2015,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.375/2013,  tem por  objetivo

instituir no Estado o Dia do Agente de Segurança Penitenciário e foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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 os arts. 102, XV, e 190, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.084/2015 tem como finalidade instituir o Dia do Agente de

Segurança Penitenciário  em Minas Gerais,  a ser celebrado anualmente em 30 de

julho, como forma de homenagear  essa categoria profissional na data em que foi

criada a carreira no Estado, por meio da Lei nº 14.695, de 2003.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, em seu parecer, que a matéria foi

analisada na legislatura passada e reproduziu a argumentação jurídica apresentada

naquela ocasião, reafirmando não vislumbrar óbice à tramitação da matéria pois, em

consonância com a repartição de competências entre a União, os estados membros,

o  Distrito  Federal  e  os  municípios  estipulada  pela  Constituição  da  República,  a

instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica dos estados

membros. Ademais, apontou que óbice também inexiste na Constituição Estadual no

que toca à iniciativa da proposição por membro deste Parlamento, por não se tratar

de matéria de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos chefes dos Poderes

Executivo e Judiciário,  do Ministério Público e do Tribunal de Contas. No entanto,

propôs a supressão do art.  2º da proposição original,  pois este previa o apoio do

Poder Executivo e demais instituições competentes na elaboração das solenidades

comemorativas  relacionadas  à  data  que  se  quer  instituir,  sendo  tal  comando

considerado inapropriado devido ao princípio da separação dos Poderes, previsto no

art. 2º da Constituição da República.

No que toca ao mérito, cumpre avaliar a pertinência e a oportunidade do projeto de

lei em análise e, nesse sentido, ele também não esbarra em impedimentos. Afinal,

conforme  elucida  a  própria  justificação  da  proposição,  a  atividade  do  agente  de

segurança penitenciário é relevante no atual cenário do País, tendo em vista suas

atribuições, detalhadas nos incisos do art. 6º da Lei nº 14.695, de 2003, reproduzidos

a seguir: I – garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais;

II  –  exercer  atividades de escolta  e custódia  de sentenciados;  III  –  desempenhar

ações  de  vigilância  interna  e  externa  dos  estabelecimentos  penais,  inclusive  nas

muralhas e guaritas que compõem suas edificações. Nesse sentido, também o inciso

IV  do  art.  3º  da  Lei  Federal  nº  11.473,  de  2007  (que  dispõe  sobre  cooperação

federativa no âmbito da segurança pública e revoga a Lei nº 10.277, de 2001): “Art. 3º
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–  Consideram-se  atividades  e  serviços  imprescindíveis  à  preservação  da  ordem

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para os fins desta lei: (...) IV

– a guarda, a vigilância e a custódia de presos; (…)”.

A  situação  dos  sistemas  carcerários  brasileiro  e  mineiro,  marcados  pela

superlotação,  evidencia  ainda mais  a  centralidade e  a  relevância da atividade de

segurança  prisional  no  quadro  da  defesa  social.  É  o  que  denotam  os  dados  do

Conselho Nacional de Justiça – CNJ: há 378.885 vagas nos estabelecimentos penais

do País, mas um total de 607.004 presos, donde resulta um déficit de 228.119 vagas;

em Minas  Gerais,  a  mesma fonte  indica  38.028 vagas  e 64.659 presos,  ou seja,

déficit de 26.6311 vagas¹.

Contrapondo-se, de um lado, a natureza das atividades que competem aos agentes

penitenciários e, de outro, tais dados, fica clara uma situação de trabalho de extrema

responsabilidade e importância bem como de alto risco dessa categoria.

Outro aspecto que merece atenção no caso mineiro é a defasagem entre o número

de agentes em atividade e o recomendado. Afinal, conforme o art. 1º da Resolução nº

1 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de 2009, o projeto e a

construção dos estabelecimentos penais estaduais destinados a presos provisórios e

em regime fechado deveriam obedecer a proporção de até cinco presos por agente

penitenciário;  no  entanto,  se  considerado  o  número  de  presos  no  Estado,

apresentado  acima  (607.004  –  dado  oficial),  e  o  de  agentes  de  segurança

penitenciários (17.042 – dado não oficial, da mídia²), essa proporção é de cerca de 35

detentos por agente em Minas Gerais. Isso pode ser interpretado como uma carga

extremada  de  trabalho  e  dedicação  numa  atividade,  em  si,  de  risco  e  grande

responsabilidade.

Percebe-se,  por  meio  dessas  informações  e  ponderações,  que  o  agente  de

segurança penitenciário é um profissional de alta relevância e centralidade no cenário

da defesa social, em particular se se considerar o atual quadro do sistema carcerário,

tanto  em  nível  nacional  quanto  estadual.  Assim,  mesmo  sendo  uma  carreira

relativamente recente no Estado, é plenamente justificável realçar essa categoria por

meio de uma data dedicada exclusivamente a ela, inclusive no plano da iniciativa

simbólica,  como  forma  de  se  reconhecer  o  papel  primordial  dos  agentes  de

segurança penitenciários. Portanto, a proposição em tela é pertinente e oportuna.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

1.084/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

João Leite, presidente e relator – Sargento Rodrigues – Cabo Júlio.

¹ Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/inspecao–penal/mapa.php>. Acesso em: 30

jul. 2015.

²  Disponível  em:  <http://www.otempo.com.br/cidades/quase-60-dos-agentes-

penitenci%C3%A1rios-mineiros-s%C3%A3o-contratados-1.1008398>. Acesso em: 30

jul. 2015.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.299/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Ação Ajude a Ajudar – AAA –, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.299/2015 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Ação Ajude a Ajudar – AAA –, com sede no Município de Coronel Fabriciano, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo  promover  a  assistência  social  integrada  às  políticas  setoriais,  visando ao

enfrentamento da pobreza, à garantia dos direitos sociais e ao amparo e proteção à

família,  à  mãe,  à  criança,  ao  adolescente,  ao  jovem  e  ao  idoso,  bem  como  a

integração ao mercado de trabalho.

Com esse propósito, a instituição busca promover ações de assistência social  e
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jurídica,  de  educação,  cultura,  esporte  e  de  saúde  e  de  segurança  alimentar  e

nutricional sustentável.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade substituir no art. 1° da ementa a palavra “associação”

pelo termo “entidade”.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  entidade  Ação  Ajude  a

Ajudar  –  AAA –,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.299/2015, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.505/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Elifaz – Abel –, com sede no

Município de São João del-Rei.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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 1.505/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Elifaz – Abel –, com sede no Município de São João del-Rei,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo  a  inserção,  promoção  e  proteção  de  indivíduos  em  situações  de

vulnerabilidade, social ou pessoal.

Com esse propósito, a instituição busca amparar indivíduos dependentes do uso de

drogas e vítimas da exploração comercial dessas substâncias; proteger a família, as

mães, as crianças, os adolescentes e os idosos.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Beneficente

Elifaz – Abel –, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.505/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.507/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública  a Associação Comunitária  Farias Presente –

Ascofap –, com sede no Município de Guanhães.

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 1507/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Farias  Presente  –  Ascofap –,  com sede  no  Município  de  Guanhães,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo promover a defesa de melhores condições de vida para a comunidade

que representa, dirigindo-se com prioridade aos grupos familiares e às pessoas ali

residentes.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  promover  a  valorização  da  cultura,

estimular a prática desportiva,  a educação e formação profissional,  oferecer apoio

tecnológico  e  social  a  grupo  de  agricultores  organizados  e  cooperar  com  a

administração pública na resolução de problemas de mútuo interesse.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Farias Presente – Ascofap –, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1507/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.510/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Ricardo Faria, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Artística Cultural de Contagem Mercadores

de Ilusões – ACMC –, com sede no Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.510/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Artística  Cultural  de  Contagem  Mercadores  de  Ilusões  –  ACMC –,  com  sede  no

Município de Contagem, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter  beneficente,  que tem como escopo  a  promoção da assistência  social,  da

saúde e da educação, priorizando as famílias carentes.

Com esse propósito, a instituição busca a proteção à família, à mãe, à criança, ao

adolescente e ao idoso; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a gestão

de projetos sociais relacionados às crianças, aos jovens, aos idosos e às pessoas

com deficiência.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  ACMC,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.510/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.894/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Amor em Gestos – AGE –, com

sede no Município de Pouso Alegre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.894/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amor em Gestos – AGE –, com sede no Município de Pouso Alegre, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo

dar  assistência prioritariamente aos jovens em condição de vulnerabilidade social,

especialmente aqueles de faixa etária entre 16 e 24 anos.

Com esse propósito, a instituição procura oferecer ao seu público-alvo treinamento

profissionalizante na área de alimentação, tais como panificação, confeitaria e outros.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela AGE, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.894/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 11/8/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 56/2015 (encaminhando o Veto Parcial à Proposição

de Lei nº 22.664), do governador do Estado – Ofícios – 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 41/2015 – Projetos de

Lei  nºs  2.683  a  2.719/2015  –  Requerimentos  nºs  1.701  a  1.750/2015  –

Requerimentos Ordinários  nºs  1.954 a 1.961/2015 –  Proposições Não Recebidas:

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais – Comunicações: Comunicação

da  deputada  Geisa  Teixeira  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Fred

Costa, Fábio Cherem, Bosco, Dirceu Ribeiro e Gustavo Corrêa – Questão de Ordem

– Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –

Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa

– Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

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

Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geraldo Pimenta –

Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro

– Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Leite – João Magalhães –

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
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Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses –

Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 56/2015*

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição do Estado,  decidi  apresentar  veto parcial,  por  inconstitucionalidade e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei nº 22.664, que dispõe sobre a

comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol localizados

no Estado e dá outras providências.

Ouvidas a Secretaria  de Estado de Esportes e a Polícia Militar  e analisados os

documentos disponibilizados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

concluí pelo veto do art. 5º da referida Proposição de Lei:

“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.”

Razões do Veto

O art. 5º da Proposição de Lei nº 22.664, de autoria parlamentar, ao possibilitar a

cessão do espaço da esplanada do Estádio Governador Magalhães Pinto e garantir a
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preferência aos feirantes que exploravam o local anteriormente, não observou o ato

jurídico  perfeito  consistente  na  Parceria  Público-Privada  que  rege  a  gestão  do

Complexo do Mineirão.

O  referido  espaço  é  objeto  de  Concessão  Administrativa,  que  transferiu  à

Concessionária  a  sua  exploração  comercial.  Se  admitida  a  hipótese  prevista  na

proposição em comento, haveria o descumprimento de disposições contratuais, com

a consequente ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar parcialmente a

Proposição de Lei em causa, por ser inconstitucional e contrária ao interesse público,

as quais ora submeto ao necessário reexame dessa egrégia Assembleia Legislativa.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

– À Comissão Especial.

* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr.  Aécio  Neves,  senador  da  República,  prestando informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.101/2015, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Anderson Eduardo  Pereira  e  da  Sra.  Andréa  Lemos  Castro  Minoda,  da

Rocha Albuquerque Advogados Associados (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos Ordinários n°s 1.535/2015, do deputado Douglas Melo, e 1.540/2015,

da Comissão de Transporte.

Da  Sra.  Cristiane  Amaral  Serpa,  presidente  do  Instituto  de  Desenvolvimento

Integrado de Minas Gerais, comunicando sua ausência à reunião da Comissão de

Turismo, em resposta a convite encaminhado pelo Ofício nº 1.854/2015/SGM.

Do  Sr.  Farley  Eduardo  Lima,  chefe  de  gabinete  da  Prefeitura  Municipal  de

Contagem,  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.555  e

1.556/2015, da Comissão do Trabalho.

Da  Sra.  Ivanilde  Nascimento  de  Castro,  coordenadora-geral  de  Execução

Orçamentária  e  Financeira  da  Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e

Administração do Ministério da Cultura, informando a liberação de recursos em favor

da Associação Imagem Comunitária. (– 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.)
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Da Sra.  Joana Santos Pereira,  diretora de  Políticas para as  Mulheres Rurais  e

Quilombolas  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  encaminhando  cópia  do

Segundo Termo Aditivo do Convênio nº 792028/2013. (– 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.)

Da  Sra.  Josely  Ramos  Pontes,  promotora  de  Justiça  de  Defesa  da  Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.220/2013, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Mauro Borges Lemos, presidente da Cemig, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 811/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do  Sr.  Olavo  Remígio  Condé,  prefeito  municipal  de  Paracatu,  apresentando

proposta alternativa do município relativa ao Projeto de Lei nº 1.091/2015. (– Anexe-

se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Paulo Cézar Dias, presidente do TRE-MG, prestando informações relativas

ao Requerimento  Ordinário  n°  1.588/2015,  da Comissão de Direitos  Humanos.  (–

Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr. Pepe Vargas, secretário de Direitos Humanos da Presidência da República,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.196/2015, da Comissão de

Direitos Humanos.

Da  Sra.  Sinara  Inácio  Meireles  Chenna,  presidente  da  Copasa-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 317/2015, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Vítor  Valverde,  secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 9.251/2014 e 745/2015, 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 COMPLEMENTAR Nº 41/2015

Altera dispositivo da Lei Complementar nº 129, de 8 de setembro de 2013, que

contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 103 da Lei Complementar nº 129, de 8 de setembro de 2013, passa

a vigorar acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 103 – (…)

§  7º  –  Aos  Policiais  Civis  fica  assegurado  o  direito  à  percepção  de  ADE

eventualmente adquirido em órgão da administração direta, autárquica ou fundacional

do Estado a partir da data de protocolo do requerimento.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A presente proposição tem por objeto assegurar o direito ao Adicional

de Desempenho – ADE –, previsto no caput do art. 31 da Constituição do Estado. O

ADE foi instituído no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional,

tal  como em leis  específicas  que regem as vantagens dos policiais  civis,  policiais

militares, bombeiros militares e agentes penitenciários.

Nesse  sentido,  em  consonância  com  alterações  aprovadas  no  âmbito  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (Lei nº 17.590,  de 2008),  bem

como  no  Poder  Judiciário,  propõe-se,  com  o  objetivo  de  aperfeiçoar  as  regras,

assegurar o direito à percepção do respectivo benefício, quando já cumpridos todos

os requisitos e incorporado ou a ser incorporado ao patrimônio dos beneficiários.

A Resolução nº 634/2010, que regulamenta a concessão do ADE aos servidores

efetivos dos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de

1ª  Instância  do  Estado de Minas Gerais,  garante  ao  servidor  que,  em virtude de

aprovação  em  concurso  público,  for  empossado  em  outro  cargo  o  direito  ao

percentual  a  título  de ADE adquirido e a  adquirir,  conforme certidão do órgão de

origem informando os resultados obtidos nas avaliações de desempenho.

Estabelece ainda que é assegurado ao servidor computar, para fins de obtenção do

ADE, os resultados satisfatórios obtidos nas avaliações de desempenho a que for

submetido até a data de publicação da resolução em referência.

Assim, verifica-se que o servidor público, aprovado em concurso público para outro

cargo, deve continuar a receber o ADE já adquirido ou a adquirir,  por ser medida
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legal, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da

presente proposição.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.683/2015

Dispõe sobre a elaboração e a implantação da política de capacitação e reciclagem

para o serviço de atendimento ao idoso de empresas do comércio do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a política de capacitação e reciclagem para o serviço de

atendimento ao idoso de empresas do comércio do Estado.

Art.  2º – A capacitação e a reciclagem serão realizadas por meio de curso com

conteúdo especial voltado para os idosos e oferecido anualmente aos funcionários

das  empresas  do  comércio  que  forem  cadastradas  na  política  desenvolvida  pelo

Executivo.

Art. 3º – A Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho Estadual do Idoso poderão

indicar  um  membro  cada  uma  para  o  estabelecimento  de  comissão  que  ficará

responsável pela formulação das diretrizes do programa de que trata esta lei,  que

deverá ser comum a todas as empresas cadastradas.

Art. 4º – Ao final de cada curso deverá ser fornecido certificado ao funcionário.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação: Os idosos compõem uma grande parcela da população do Estado de

Minas  Gerais  e,  muitas  vezes,  não  recebem  um  atendimento  adequado  às  suas

necessidades.

Desse modo, este projeto de lei visa instituir a política de capacitação e reciclagem

para o serviço de atendimento ao idoso de empresas do comércio de Minas Gerais,

para que o atendimento seja sempre o mais adequado.

Para a aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.684/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 658/2011)

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Vila Nova, com sede no Município de

Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Vila Nova, com sede

no Município de Além Paraíba.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  O  esporte  desenvolve  qualidades  como  afetividade,  percepção,

expressão,  raciocínio  e  criatividade,  motivo  pelo  qual  representa  importante

instrumento de socialização, educação, promoção da saúde e da identidade cultural e

cooperação entre os povos.  Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a

Organização das Nações Unidas,  embasada em recente estudo,  recomendasse a

adoção  do  esporte  como  instrumento  de  políticas  públicas  direcionadas  ao

desenvolvimento humano.

Em 14/7/1947, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

foi fundado o Esporte Clube Vila Nova, entidade civil, sem fins lucrativos, que objetiva

proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,

priorizando o incentivo à prática do futebol amador no Estado.

Além de promover e incentivar a prática desportiva, a entidade presta relevantes

serviços  à  comunidade,  uma  vez  que  desenvolve  ações  que  visam  atender  a

crescente demanda da população nessa área,  voltada,  sobretudo,  para  o esporte

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A associação  disponibiliza  sua sede social  para  outras  entidades  a  fim  de que

tenham  um  local  apropriado  à  realização  de  seus  eventos  e  reuniões;  promove

torneios  infantis,  oferece  aulas  de  informática  e  mantém  uma  equipe  de  atletas

veteranos  e  uma  escolinha  de  futebol  destinada  ao  atendimento  de  crianças  e

adolescentes carentes. Representa, assim, um exemplo de cidadania a ser seguido

pelos jovens atletas, uma vez que procura integrá-los na comunidade em que vivem,
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incentivando-os  a  frequentar  e  obter  boas  notas  na  escola.  Oferece  ainda,  em

parceria  com  as  associações  de  moradores  dos  Bairros  Santa  Marta  I  e  II,

Cantão/Bela Vista e Santa Rita/Esplanada, aulas de capoeira, judô e caratê.

Como visto, a associação presta relevantes serviços à comunidade, desenvolvendo

ações  que  visam  atender  à  crescente  demanda  das  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade  socioeconômica,  com  o  propósito  de  contribuir  para  seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho realizado pelo Esporte Clube Vila Nova.

– 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 2.685/2015

Dispõe  sobre  a  proibição  no  Estado  da  comercialização  de  alimentos

industrializados que contenham gordura trans.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida no Estado a comercialização de alimentos industrializados

que contenham gordura trans.

Parágrafo  único  –  A  proibição  a  que  se  refere  o  caput inclui  produtos  que

contenham ingredientes que denotem a presença de gordura trans, ainda que das

respectivas declarações de valor energético e nutrientes não constem quantidades

significativas, tais como:

I – gordura parcialmente hidrogenada;

II – gordura vegetal parcialmente hidrogenada;

III – gordura vegetal hidrogenada;

IV – óleo vegetal parcialmente hidrogenado;

V – óleo vegetal hidrogenado;

VI – óleo hidrogenado;

VII – gordura parcialmente hidrogenada ou interesterificada.

Art. 2º – As infrações praticadas às normas desta lei ficam sujeitas, sem prejuízo
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das  sanções  de  natureza  civil,  penal  e  das  definidas  em normas  específicas,  às

seguintes sanções administrativas:

I – advertência;

II – prestação de serviços à comunidade;

III – multa de dez a mil vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais;

IV – apreensão e inutilização do produto;

V – interdição, total ou parcial, do estabelecimento comercial.

Parágrafo  único  –  A pena  de  multa  será  aplicada  em  dobro  na  hipótese  de

reincidência.

Art.  3º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art.  4º – Os estabelecimentos terão o prazo de cento e oitenta dias a partir  da

publicação desta lei para cumprirem suas determinações.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária declara que a gordura trans

é  um  tipo  específico  de  gordura  formada  por  processos  tanto  naturais  quanto

industriais. Alimentos de origem animal, como a carne e o leite, possuem pequenas

quantidades  dessa  gordura,  ao  contrário  de  outros,  como  sorvetes,  salgadinhos,

bolos, biscoitos, tortas, margarinas e produtos de panificação.

O último grupo mencionado é composto por produtos com gordura trans, formada

em processos de hidrogenação industrial,  ou seja, resultante da transformação de

óleos vegetais líquidos em gordura sólida à temperatura ambiente, cujas funções são

a melhoria da consistência dos alimentos e o aumento de sua vida de prateleira.

No entanto,  o consumo da gordura trans provoca o aumento da lipoproteína de

baixa densidade – LDL – e a redução da lipoproteína de alta densidade – HDL –, cujo

resultado é a elevação da relação LDL/HDL, responsável pelo aumento dos riscos

associados  às  doenças  cardiovasculares.  Infelizmente,  o  padrão  alimentar  da

população brasileira caracteriza-se pela ingestão de altos  teores de sal,  açúcares
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livres  e  gorduras,  combinação trágica e  propícia  ao  desenvolvimento  de  doenças

crônicas.

A  Organização  Mundial  de  Saúde,  por  meio  de  sua  Estratégia  Global  para

Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, declara que os dados

atuais sugerem que os fatores determinantes das enfermidades não transmissíveis

são em grande medida os mesmos em todos os países, dentre os quais se destaca o

maior consumo de alimentos hipercalóricos com alto conteúdo de gorduras, açúcares

e sal.

O projeto que apresentamos tem o objetivo de sanar essas irregularidades. Dada a

sua oportunidade e interesse social, estamos certos da acolhida por parte dos nossos

pares, razão pela qual contamos com sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 494/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.686/2015

Dispõe sobre a criação do Programa de Proteção e Conservação das Nascentes de

Água e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Programa de Proteção e Conservação das Nascentes de

Água, visando a identificação, a catalogação e a preservação das nascentes de água

existentes em todo o Estado.

§ 1º – A identificação e a catalogação das nascentes serão feitas por iniciativa dos

órgãos estaduais responsáveis pelo meio ambiente e por recursos hídricos.

§ 2º – O Estado fornecerá formulários próprios para a identificação e a catalogação

das nascentes.

§ 3º  –  A preservação a  que se  refere  esta lei  compreende um raio mínimo de

cinquenta  metros,  a  partir  da  nascente,  para  conservação  ou  recuperação  da

vegetação apropriada.

Art. 2º – O Poder Executivo será o responsável pelo fornecimento de mudas de

árvores, arbustos e outras plantas apropriadas para proteção das nascentes.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Poder
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Executivo  poderá  celebrar  parcerias  com  entidades,  empresas  e  instituições

ambientais.

Art. 3° – O Poder Executivo promoverá campanhas para a divulgação e o incentivo

da preservação das nascentes do Estado visando ao cumprimento desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação: A proposição sob exame objetiva a criação do Programa de Proteção e

Conservação  das  Nascentes  de  Água no  Estado  de  Minas  Gerais.  Conforme

preconiza a Constituição Federal em seu art.  24, VI,  compete à União, estados e

Distrito Federal legislar concorrente sobre normas de proteção ao meio ambiente.

Identificar,  cadastrar  e,  especialmente,  preservar  as  nascentes  de  água  é

importante por se tratar do local onde se inicia um pequeno curso d'água responsável,

por exemplo, pela formação de um córrego, ribeirão, e até mesmo de um rio.

Por  muitas  décadas,  o poder  público não se preocupou em promover  o correto

tratamento da água residual realizando a sua disposição, muitas vezes, nos próprios

locais de captação. Como consequência da ação irresponsável do poder público e da

própria  população,  incontáveis  fontes  de  água  não  servem  mais  para  consumo

humano, como a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, altamente poluída. Assim,

é  notória  a  necessidade  de  preservação  das  nascentes  a  fim  de  se  garantir  o

abastecimento futuro da população, uma vez que a água é um recurso em risco de

contingenciamento e escassez.

No Estado identificamos algumas ações voltadas para a identificação de nascentes.

É o caso do Município de Betim, que já identificou 67 nascentes em seu território,

através  de  levantamento  de  uma  organização  não  governamental,  muitas  no

perímetro da Represa Várzea das Flores. Hoje a represa abastece 10% da população

da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  segundo  dados  da  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais.

Tendo em vista que a água é um recurso natural fundamental para a subsistência

humana,  manutenção  da  vida  saudável  e  bem-estar  do  homem,  além  da

autossuficiência econômica da propriedade rural, é dever do Estado instituir políticas

de identificação e preservação das nascentes de água.
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Pelo exposto, solicito o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Paulo Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 70/2015, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.687/2015

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Esportes da Segurança Pública

– Femesp –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Esportes da

Segurança Pública – Femesp –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Cabo Júlio

Justificação:  A  Federação  Mineira  de  Esportes  da  Segurança  Pública  é  uma

entidade civil, sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, que tem por

finalidade promover competições esportivas dos órgãos dedicados à defesa social de

Minas Gerais em nível regional e estadual; representar os associados, em assuntos

ligados ao desporto no Brasil e no exterior, em competições oficiais ou amistosas;

combater  todas  as  formas  a  utilização  de  substâncias  proibidas  ou  técnicas  de

dopagem, durante as  competições e fora delas,  bem como instituir  programas de

apoio aos atletas e treinadores, entre outras atividades descritas em seu Estatuto.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  Femesp  não  faz  distinção  quanto  a

religião, cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com observância

dos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

economicidade e eficiência.

A entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano e sua

diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  realizam

atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos nobres pares a aprovação deste projeto.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.688/2015

Dispõe sobre a venda de ingressos para jogos de futebol no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a disponibilização do mesmo número de ingressos para cada

torcida em jogos de futebol entre times da capital do Estado realizados no território

estadual.

§ 1º – O disposto no caput deste artigo não se aplica aos ingressos de camarotes e

cadeiras cativas dos estádios.

§ 2º – Qualquer dos times a que se refere o  caput deste artigo poderá ceder sua

carga de ingresso ao time adversário caso 50% (cinquenta por cento) dos ingressos

não tenham sido vendidos até dois dias antes da realização do jogo.

Art. 2º – O descumprimento do disposto no art. 1º desta lei sujeita o infrator à multa

no valor de 100.000 Ufemgs (cem mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  3º  –  Compete  à  entidade  de  administração  do  desporto  organizadora  da

respectiva competição a fiscalização do disposto nesta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: O intuito deste projeto de lei é a volta aos estádios de futebol, quando

se realizarem partidas entres os times da capital de Minas Gerais conhecidas como

clássicos, das torcidas divididas em igual número, uma vez que, ao se terem as duas

torcidas em igual número em um estádio, a partida fica mais bonita de se ver e o

futebol é jogado com mais raça e força, tendo os times as vozes das arquibancadas

como uma energia extra para buscarem a vitória.

Não podemos deixar que interesses que vão contra a presença do torcedor nos

estádios prevaleça, impedindo que uma festa bonita de se ver, onde duas torcidas

disputam  os  gritos  nas  arquibancadas,  seja  prejudicada.  Certamente  os  órgãos

públicos,  a  Polícia  Militar  e  toda  a  logística  que  envolvem  os  clássicos  estão
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preparados para organizar e trazer segurança aos torcedores que marcam presença

nos estádios para levar força aos seus times e fazer parte deste lindo espetáculo.

– 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 2.689/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pescadores  Amadores  e  de

Subsistência de Pingo-d’Água – Apasp –, com sede no Município de Pingo-d’Água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pescadores Amadores

e de Subsistência de Pingo-d’Água – Apasp –, com sede no Município de Pingo-

d’Água.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação de Pescadores Amadores e de Subsistência de Pingo-

d’Água –  Apasp –  é  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  organizacional,

filantrópico,  social,  assistencial,  promocional,  esportivo,  cultural,  recreativo  e

educacional  e  tem  como  objetivo  desenvolver  atividades  que  estimulem  a  pesca

amadora  e  profissional,  melhorando  as  normas  e  técnicas  dos  associados  e

promovendo a inserção social através da pesca com a preocupação ambiental, do

fomento  às  atividades culturais,  e  de  assistência  social  às  crianças  e  jovens  das

famílias assistidas na comunidade onde atua. A documentação apresentada atende

aos requisitos legais. Pelo importante trabalho desenvolvido pela Apasp, 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 2.690/2015

Dispõe sobre a reserva de espaços específicos para a comercialização de produtos

transgênicos nos estabelecimentos comerciais varejistas instalados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  – O estabelecimento comercial  varejista instalado no território  do Estado

reservará espaço específico para os produtos disponibilizados ao consumidor  que

contiverem ingredientes transgênicos em sua composição.

Art.  2º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  como  produto  transgênico  o

organismo geneticamente modificado.

Art. 3º – As infrações ao disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades previstas

na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do

consumidor e dá outras providências.

Art. 4º – Esta entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Rogério Correia

Justificação: Segundo o Greenpeace, organização não governamental que defende

a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, “o modelo agrícola

baseado  na  utilização  de  sementes  transgênicas  é  a  trilha  de  um  caminho

insustentável. O aumento dramático no uso de agroquímicos decorrente do plantio de

transgênicos é exemplo de prática que coloca em cheque o futuro dos nossos solos e

de nossa biodiversidade agrícola”.

O organismo geneticamente modificado, comumente conhecido como transgênico,

é resultado da ação do homem, que,  por  meio da  engenharia  genética,  cria,  por

exemplo,  sementes  resistentes  a  agrotóxicos ou  sementes  que produzem  plantas

inseticidas. Nesse caso, conforme afirma o Greenpeace em sua página na internet,

“os  transgênicos  representam  um  duplo  risco.  Primeiro  por  serem  resistentes  a

agrotóxicos,  ou  possuírem  propriedades  inseticidas,  o  uso  contínuo  de  sementes

transgênicas leva à resistência de ervas daninhas e insetos, o que por sua vez leva o

agricultor a aumentar a dose de agrotóxicos ano a ano. Não por acaso o Brasil se

tornou o maior consumidor mundial de agrotóxicos em 2008 – depois de cerca de dez

anos de plantio de transgênicos – sendo mais da metade deles destinados à soja,

primeira lavoura transgênica a ser inserida no País”.

Ressalte-se que não existe consenso na comunidade científica sobre a segurança

dos produtos que contêm ingredientes transgênicos para a saúde humana e para o

meio ambiente. Em geral,  não se realizam pesquisas que avaliem os impactos do
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plantio e consumo desses produtos a médio e longo prazos. Assim, o Greenpeace

considera que “a liberação de transgênicos é uma afronta ao princípio da precaução e

uma aposta de quem não tem compromisso com o futuro da agricultura, do meio

ambiente, e do planeta”.

Nesse contexto,  julgamos  que  a  informação  de  que  o  produto  contém em  sua

formulação ingredientes que foram geneticamente modificados é um direito básico do

consumidor, decorrente do disposto no inciso III do art. 6º do Código de Defesa do

Consumidor,  o  qual  assegura  ao  consumidor  o  direito  de  receber  “informação

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta

de quantidade,  características,  composição,  qualidade, tributos  incidentes e preço,

bem como sobre os riscos que apresentem”.

Assim, contamos com os 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.691/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Naque

Nanuque – ACMNN –, com sede no Município de Açucena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Naque Nanuque – ACMNN –, com sede no Município de Açucena.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Rosângela Reis

Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Naque  Nanuque  –

ACMNN – é entidade civil  de direito privado, sem fins lucrativos,  apartidária e de

caráter filantrópico. A entidade tem como objetivo primordial estimular e defender os

interesses da  comunidade,  fomentando o desenvolvimento do espírito  associativo,

buscando oferecer subsídios técnicos, materiais e humanos, sempre priorizando as

áreas da educação, meio ambiente, saúde, direitos humanos, cultura esportes e lazer,

promovendo a inserção social das famílias assistidas na comunidade onde atua. A
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documentação apresentada atende aos requisitos  legais.  Pelo  importante  trabalho

desenvolvido pela ACMNN 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 2.692/2015

Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de renovação da Carteira Nacional

de Habilitação aos idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica garantida aos idosos habilitados neste Estado, com idade igual ou

superior  a sessenta e cinco anos, a isenção integral  do pagamento das taxas de

competência estadual para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo, por meio de sua autarquia competente, o

Detran-MG, incumbido de fornecer ao idoso formulário próprio, a ser preenchido no

ato da renovação da CNH, o qual garantirá o disposto no art. 1º desta lei.

Art. 2º – Os condutores beneficiados por esta lei ficam obrigados a realizar, a cada

três anos, exames de aptidão física, mental e oftalmológica.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação:  A  proposição  em  análise  tem  como  objeto  garantir  aos  idosos

habilitados  neste  Estado,  com  idade  igual  ou  superior  a  65  anos,  o  direito  de

renovarem a Carteira Nacional de Habilitação – CNH – sem com isto terem que arcar

com os pesados ônus do pagamento integral das inerentes taxas.

É  sabido  que,  quanto  mais  idoso  o  portador  menor  o  prazo  exigido  para  a

renovação da CNH, ficando esse impelido a arcar com os valores da renovação cada

vez  mais  frequentemente.  Contudo,  a  aposentadoria  recebida  não  permite  tal

renovação  constante,  uma  vez  que  idoso  tem  gastos  de  ordem  diversas  que  o

impossibilitam de tal renovação.
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Cerca de 12% da população de Minas é composta por idosos, e a tendência é um

envelhecimento  da  população.  Muito  embora  o  Brasil  venha  se  encontrando  na

vanguarda dos direitos dos idosos, ainda restam observâncias a ser feitas quanto a

estes direitos.

Como a quantidade de condutores nesta faixa etária é bem reduzida, logo a isenção

não  comprometerá  as  finanças  do  Estado,  não  gerando,  portanto,  um  déficit  no

orçamento  do  Detran-MG,  haja  vista  que  a  contribuição  desta  categoria  de

condutores é bem mitigada, não colaborando de forma essencial para a manutenção

dos gastos para obtenção da CNH, sendo o impacto financeiro de tal medida bem

ínfimo.

São estas as razões pelas quais apresentamos o projeto e contamos com a ajuda

dos nobres parlamentares para sua aprovação e a consequente aplicação no nosso

estado de tal política pública que traria um benefício a mais para a importante classe

dos idosos no nosso estado.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 832/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.693/2015

Dispõe sobre a afixação de aviso referente ao direito do idoso de ter acompanhante

nos hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS – e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os hospitais públicos e os privados conveniados ao Sistema Único

de Saúde – SUS – do Estado obrigados a informar ao público o direito à presença de

acompanhante ao idoso, por ocasião de internação ou observação, em obediência ao

disposto na Lei Federal nº 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso).

Parágrafo único – A informação deverá constar em cartazes colocados em lugares

de fácil localização e facilmente legíveis, com os seguintes dizeres:

“Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante em

condições adequadas para sua permanência em tempo integral, a critério médico –

art. 16 da Lei Federal nº 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso)”.



562
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: A Constituição Federal prevê a necessidade de amparo às pessoas

idosas,  defendendo  sua dignidade e bem-estar.  Nesse aspecto,  foi  promulgado  o

Estatuto do  Idoso,  Lei  Federal  nº  10.741,  de 2003,  que é destinado a regular  os

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, dispondo

acerca de uma série de ações que visem à preservação da saúde física e mental,

bem como ao aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social do idoso.

O  art.  16  do  Estatuto  do  Idoso  dispõe  acerca  do  direito  do  idoso  a  ter  um

acompanhante  em  tempo  integral  nos  casos  de  internação  ou  observação  em

estabelecimento  de  saúde.  Tal  fato  corrobora  o  entendimento  de  especialistas

segundo  os  quais  a  presença  de  acompanhante  pode  atenuar  os  serviços  de

enfermagem,  além  de  resultar  em  sentimento  de  segurança  àquele  que está  em

tratamento médico.

Contudo,  referido  direito  ainda  não  é  garantido  à  totalidade  dos  cidadãos,

principalmente  em razão do desconhecimento  de  tal  direito,  de  modo que se  faz

necessário que os hospitais públicos e privados conveniados ao SUS prestem as

informações corretas aos pacientes idosos, afixando cartazes em suas instalações.

A presença de um membro da família no hospital é muito importante, não só para

acompanhar o idoso, mas também para ser orientado em seu papel de cuidador leigo.

A atividade de cuidar, realizada com a equipe de enfermagem do hospital, torna-o um

parceiro  da  enfermagem,  contribuindo  muito  para  a  manutenção  da  integridade

emocional do idoso.

Visando  à  garantia  dos  direitos  fundamentais  inerentes  à  pessoa  humana  e  à

proteção do direito do idoso é que se pugna pelo acolhimento deste projeto de lei

transformando-o  em  norma  jurídica,  valendo-se  para  tanto  do  apoio  dos  demais

parlamentares para tal objetivo.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 23/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.694/2015

Dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trate dos direitos dos idosos na grade

curricular das escolas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo do Estado, por meio da Secretaria de Educação,

obrigado a incluir no currículo escolar das escolas estaduais conteúdo que trate dos

direitos dos idosos e do Estatuto do Idoso, bem como conteúdos voltados ao estudo

do processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação:  Atualmente,  muito  se  tem  noticiado  a  respeito  de  violência  e

descumprimento dos direitos dos idosos, o que ocorre principalmente em decorrência

da falta de informação e conscientização da população.

A escola  é  célula  formadora  de  cidadãos,  e  em  razão  disso  tem  o  dever  e  a

necessidade de discutir questões de relevância para a sociedade. Além disso, o art.

22 do Estatuto do Idoso – Lei  Federal  nº  10.741,  de 2003 – estabelece que nos

currículos mínimos de diversos níveis  de ensino formal serão incluídos conteúdos

voltados ao estudo do envelhecimento.

Mais que isso, é preciso que sejam abordados temáticas relacionadas aos direitos

dos  idosos,  uma  vez  que  não  basta  abordar  conteúdos  relacionados  ao

envelhecimento sem que sejam apresentados os direitos atinentes aos idosos.

O que se busca não é a inclusão de disciplina autônoma sobre a temática, e sim

que seu conteúdo seja abordado dentro da grade curricular das escolas estaduais, de

modo a  proporcionar  o  respeito  e a  valorização do idoso,  tendo como objetivo  a

redução do preconceito e a garantia dos direitos dos idosos. Não se visa apenas a

criar mais uma disciplina, mas que as escolas públicas ensinem, em qualquer que

seja a disciplina, sobre os direitos dos idosos e sobre o respeito a eles.

Visando à garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa e por tratar-se de

matéria de relevante interesse social é que se pugna pelo acolhimento deste projeto

de lei  para  transformá-lo em norma jurídica,  valendo-se para tanto,  do  apoio  dos

demais parlamentares para tal objetivo.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.475/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.695/2015

Dispõe sobre a concessão de período mínimo de gratuidade no pagamento de tarifa

de estacionamento aos veículos automotores utilizados por pessoas com deficiência,

idosos e gestantes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os estacionamentos públicos, privados ou delegados ao particular,

localizados no Estado, obrigados a conceder aos veículos automotores, utilizados por

pessoas  com  deficiência,  idosos  e  gestantes  período  mínimo  de  gratuidade  do

pagamento  de  tarifa  correspondente  ao  dobro  daquele  concedido  pelo

estabelecimento aos demais veículos.

Art. 2º – É obrigatória a afixação de cópia desta lei nos caixas de pagamento dos

estacionamentos,  de  forma  legível  e  que  assegure  a  perfeita  visibilidade  aos

consumidores.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: Atualmente, os estacionamentos de veículos automotores preveem um

período mínimo de gratuidade, para garantir que o cidadão tenha o direito de pagar

efetivamente pelo período em que ficou estacionado.

No tocante ao período de gratuidade,  a rotatividade beneficia  o consumidor  em

geral,  ao  permitir  que  ele  encontre  mais  facilmente  uma  vaga  disponível  para

estacionar  seu  veículo,  além  de  prever  o  período  de  tempo  consumido  entre  o

momento em que efetua o pagamento da tarifa e a saída do estacionamento.

Dessa forma, é praxe nos estacionamentos a gratuidade de até quinze minutos,

mas entendemos que o idoso, as pessoas com deficiência e as gestantes deverão ter

o  dobro  desse  tempo,  devido  à  sua  dificuldade  de  locomoção.  Nesse  sentido,  a

proposta  de  aumentar  o  período  mínimo  de  gratuidade  visa  garantir  que  essas

pessoas não sejam tarifadas injustamente ao parar por  período ínfimo ou quando

demorarem para encontrar uma vaga.
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Visando à garantia dos direitos fundamentais da pessoa, do direito à igualdade e à

proteção do direito do consumidor é que se pugna pelo acolhimento deste projeto de

lei  e  sua  transformação  em  norma  jurídica,  para  o  que  solicitamos  o  apoio  dos

parlamentares desta Casa.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Paulo

Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 164/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.696/2015

Dispõe sobre a criação no Estado do prêmio Município Amigo do Idoso e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado no Estado o prêmio Município Amigo do Idoso, a ser concedido

anualmente  e  preferencialmente  na  primeira  semana  de  outubro,  em  que  se

comemora o Dia Nacional do Idoso, estabelecido em 1º de outubro pela Lei nº 11.433,

de 28 de dezembro de 2006.

Parágrafo único – O prêmio criado por esta lei será entregue em reunião solene da

Assembleia Legislativa convocada especificamente para este fim

Art. 2º – Fará jus ao prêmio o prefeito que, no exercício de seu mandato, tenha:

I – implantado uma política municipal do idoso;

II – criado ou implementado o Conselho de Direitos da Pessoa Idosa ou comissão

ou representação dos idosos nos órgãos responsáveis pela formulação e execução

da política municipal do idoso;

III – desenvolvido ações de atenção e inclusão das pessoas idosas e de promoção

e garantia de seus direitos nas áreas de atuação do poder público municipal;

IV  –  desempenhado ação social  que beneficie  o  idoso e que seja elogiável  ou

reconhecida pela Assembleia Legislativa.

Parágrafo  único  –  O prêmio  será  concedido  a  cinco  municípios  do  Estado que

atendam  aos  critérios  estabelecidos  neste  artigo,  mesmo  se  os  agraciados  já  o

houverem recebido em anos anteriores.

Art. 3º – A escolha dos premiados se dará por deliberação do Conselho Estadual do

Idoso  –  CEI  –  de  Minas  Gerais,  em  sessão  que  conte  com  a  presença  de  três
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deputados,  na  condição  de  ouvintes  e  representando  a  Comissão  do  Trabalho,

Previdência e Ação Social da Assembleia Legislativa.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: É sabido que a população de idosos no Brasil representa hoje cerca de

12% da população total e que o país está envelhecendo, aumentando cada vez mais

a média de idade da população, o que no futuro irá gerar uma explosão demográfica

de idosos.

Vislumbra-se que o país,  em especial  o Estado de Minas Gerais,  que tem uma

destacada população de idosos e uma boa expectativa de vida, deve estar preparado

para receber essa grande população de idosos, e é dever do Estado planejar, junto

com os Municípios e a União, as políticas públicas que irão acolhê-los e beneficiá-los.

Uma vez que cabe à União a edição de normas gerais  e à esfera municipal  a

execução dos respectivos programas, o que se busca, por meio desta proposta, é

incentivar os municípios a implementarem ações que beneficiem os idosos.

A avaliação do merecimento e o reconhecimento das políticas públicas caberá ao

Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais, com a presença de representantes de

pessoas idosas na Assembleia Legislativa, que ficariam responsáveis pela avaliação

e o levantamento de projetos efetuados pelos municípios, que beneficiem os idosos.

Dessa forma,  solicitamos o  apoio  dos parlamentares desta  Casa para que esta

proposição seja aprovada e para que as políticas sociais de atendimento aos direitos

aos idosos sejam observadas pelos municípios e reconhecidas por esta importante

Casa Legislativa, como forma de fomentar sua aplicação no Estado.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.697/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de exemplar do Estatuto do Idoso

nos estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de serviços no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de serviços no
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Estado ficam obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, pelo

menos um exemplar do Estatuto do Idoso.

Art. 2º – Os estabelecimentos referidos no art. 1º terão o prazo de noventa dias

para se adequarem à presente lei, a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às

pessoas com idade a partir de 60 anos, dispondo acerca de uma série de ações que

visam à preservação da saúde física e mental, bem como o aperfeiçoamento moral,

intelectual, espiritual e social do idoso.

Nesse aspecto,  a  disponibilização  de  um  exemplar  do  Estatuto  do  Idoso  pelos

estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de serviços poderá auxiliar o

idoso a se valer da proteção dos seus direitos.

Muitas  vezes,  os  usuários  de  estabelecimentos  bancários,  comerciais  e  de

prestação de serviços praticam ações que implicam violações dos direitos dos idosos,

de modo que a disponibilização do Estatuto do Idoso poderá auxiliar não só o próprio

idoso, mas também o funcionário ou outro interessado.

Visando  à  garantia  dos  direitos  fundamentais  inerentes  à  pessoa,  do  direito  à

informação e para evitar  danos  ao consumidor  é  que se  pugna pelo  acolhimento

deste  projeto  de  lei  e  por  sua  transformação  em  norma  jurídica,  para  o  que

solicitamos o apoio dos parlamentares desta Casa.

– 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 2.698/2015

Dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa de religação em caso de corte por

falta de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica a pessoa idosa e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida no Estado a cobrança pelas empresas concessionárias da

taxa de religação nos casos de corte do fornecimento de energia elétrica ao idoso,
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por atraso no pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de energia

elétrica.

Parágrafo único – Compreende-se por idoso a pessoa com idade igual ou superior

a sessenta anos, conforme definido na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de

2003.

Art. 2º – No caso de corte de fornecimento por atraso do pagamento da fatura, após

o pagamento do débito que originou o corte a concessionária deve, no prazo máximo

de vinte  e  quatro  horas,  efetuar  a  religação para  restabelecer  o  fornecimento  de

energia elétrica sem quaisquer ônus para o consumidor idoso.

Parágrafo único – No caso de solicitação de serviço com religação de urgência, no

prazo máximo de até quatro horas, poderá ser instituída a taxa de cobrança, desde

que  atenda  aos  princípios  da  concessão  de  serviço  público,  em  especial  a

modicidade tarifária.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: Atualmente, as concessionárias de energia elétrica têm cobrado a taxa

de religação tanto quando o consumidor requer a religação normal quanto a religação

de urgência.  Contudo,  tal  prática  se revela abusiva  e contrária  às  disposições do

Código de Defesa do Consumidor, conforme apreciação judicial no Estado do Mato

Grosso (Ação Civil Pública nº 279/99) e jurisprudências no Estado de Minas Gerais.

No que diz respeito ao idoso, na maioria das vezes a renda familiar é composta

pelo  benefício  da  aposentadoria,  sendo  que  as  suas  despesas  acabam  por

comprometer  grande parte desse benefício.  No caso de corte de fornecimento de

energia elétrica por falta de pagamento, o consumidor já é penalizado com o corte em

si, acrescido das cominações legais e contratuais em razão do atraso, tais como juros

e multa.

Impor não só ao idoso, mas ao consumidor em geral, o pagamento de taxa para a

religação  da  energia  elétrica  é  considerado  uma  prática  abusiva  por  parte  da

concessionária de distribuição de energia elétrica, uma vez que quitados os débitos

pelo consumidor, é dever dela efetuar a religação.
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Além disso, a religação da energia elétrica já está compreendida no princípio da

continuidade na prestação do serviço público, de modo que a instituição de uma nova

tarifa a título de restabelecimento constituiria mais uma sanção ao consumidor.

Quanto ao prazo máximo de 24 horas para a religação, depois do adimplemento do

débito que originou o corte, é medida de justiça, eis que a Resolução Normativa nº

414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel –, que dita as cláusulas

gerais  para  a  distribuição  de  energia  elétrica,  prevê  a  religação  no  prazo

supramencionado.

Nesse sentido, uma vez decorrido o prazo de 24 horas para a religação normal do

fornecimento de energia elétrica, justifica-se a cobrança da taxa de religação apenas

nos casos em que o consumidor optar pela religação de urgência, ou seja, aquela em

que o serviço é restabelecido no prazo máximo de 4 horas.

Visando à garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa e à proteção do

direito do consumidor que se pugna pelo acolhimento deste projeto de lei e por sua

transformação em norma jurídica, para o que solicitamos o apoio dos parlamentares

desta Casa.

– 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 2.699/2015

Declara de utilidade pública a ONG Viva Vira Lata, com sede no Município de Nova

Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Ong Viva Vira Lata, com sede no

Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação: A ONG Viva Vira Lata é uma associação sem fins lucrativos, que tem

como objetivos fiscalizar o cumprimento das leis, decretos, portarias e demais normas

que versem sobre a proteção dos animais  e do meio ambiente,  encaminhar  para
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assistência veterinária os animais doentes, feridos ou vítimas de crueldade, abuso ou

maus-tratos, recolher animais abandonados ou extraviados, encaminhando-os, após

o  devido  tratamento,  para  adoção  definitiva  ou  provisória,  e  promover  ações  e

parcerias  visando  ao  bem-estar  dos  animais  e  a  defesa  do  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado.

A proteção  animal  é  uma bandeira  que muitos  apoiam,  mas  poucos  realmente

comprometem a si mesmos e seus recursos pessoais em defesa do bem-estar dos

animais.  A ONG Viva  Vira  Lata  é  um  exemplo  de  que  é  possível  sim,  com boa

vontade e dedicação, alcançar um patamar elevado na qualidade da prestação de

serviços aos seres vivos que não têm voz para pleitear seus direitos, os animais.

Pelo exposto, solicito aos nobres pares que a ONG Viva Vira Lata seja considerada,

por meio da aprovação desta proposição, de utilidade pública.

– 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 2.700/2015

Declara de utilidade pública a Associação Semente de Paz, com sede no Município

de Coronel Murta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Semente de Paz, com

sede no Município de Coronel Murta.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação:  A Associação Semente de Paz tem como objetivo assessorar  seus

associados no desenvolvimento integral sustentável das comunidades e na geração

de renda, através da articulação com órgãos competentes e da aquisição de bens

para  produção,  além  de  divulgar  a  cultura  e  o  esporte,  através  do  incentivo  aos

eventos culturais e esportivos, entre outros.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, razão pela qual faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.
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Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.701/2015

Acrescenta ao art. 11 da Lei nº 9.381, de 18 de dezembro de 1986 o § 2°, passando

seu parágrafo único a vigorar como § 1º.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 11 da Lei nº 9.381, de 18 de dezembro de 1986, fica acrescido do

seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 11 – (…)

§ 2°  –  O Estado de Minas Gerais  regulamentará  no  prazo de noventa  dias  os

critérios  para  definição  do  equipamento  e  do  local  considerados  adequados,  nos

termos do caput deste artigo.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Antônio Jorge

Justificação:  Conforme  apontamento  realizado  pelo  Conselho  Regional  de

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região – Crefito 4 –, a proposição que ora

apresento  tem  por  finalidade  solucionar  um problema da  Lei  nº  9.381,  de  18  de

dezembro 1986, que institui o quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino e

dá outras providências, visto que é omissa em relação a definição do equipamento e

do local adequado à inserção do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na rede

estadual de educação especial.

Apesar  do  obstáculo  formal  e  burocrático,  o  arcabouço  normativo  mineiro

reconhece  que  ambos  os  profissionais  são  indispensáveis  ao  atendimento  das

pessoas com deficiência.

Em face do exposto, e pela relevância que esse pequeno ajuste à legislação pode

introduzir na vida dos profissionais e no aperfeiçoamento dos serviços públicos, peço

aos nobres pares o apoio à aprovação desta proposição.
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– 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 2.702/2015

Declara  de  utilidade  pública  o  Avaí  Futebol  Clube,  com  sede  no  Município  de

Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Avaí Futebol Clube, com sede no

Município de Pompéu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Douglas Melo

Justificação:  O Avaí  Futebol  Clube 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 o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.703/2015

Dispõe sobre a isenção de taxas recolhidas pelo Escritório Central de Arrecadação

e Distribuição – Ecad – para associações, fundações e entidades filantrópicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  As  associações,  fundações  e  entidades  filantrópicas  oficialmente

declaradas de utilidade pública, quando da realização de eventos com a finalidade de

angariar  recursos  para  manutenção,  funcionamento  e  melhoramento  de  suas

instalações e desenvolvimento de obras sociais, ficam isentas de recolher as taxas de

retribuição autoral arrecadadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição

– Ecad.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.
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Douglas Melo

Justificação:  Esta  proposição  visa  à  isenção  da  taxa  recolhida  pelo  Escritório

Central de Arrecadação e Distribuição – Ecad – para as associações, fundações e

entidades filantrópicas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual.

A princípio,  cabe  ressaltar  que  a  competência  é  concorrente  entre  a  União,  os

estados e o Distrito Federal para legislarem sobre direito tributário, conforme o art. 24,

I,  e  §  2º,  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  A União

estabelece  normas  gerais,  enquanto  os  estados  e  o  Distrito  Federal  exercem

competência suplementar.

A  isenção  tributária  decorre  de  lei  que  a  regule  exclusivamente  e  a  defina,

necessitando de via legislativa apta para revogar a lei impositiva, pois exclui o crédito

tributário, com fito no art. 176 do Código Tributário Nacional que prescreve:

“Art. 176 – A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de

lei que especifique as condições e requisitos para a sua concessão, os tributos a que

se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração”.

As  associações,  fundações,  entidades  filantrópicas  e  beneficentes  promovem

festas,  tais  como:  festa  junina,  bazares,  feiras,  quermesses.  Geralmente,  nessas

festas há reprodução musical,  e  o recolhimento de taxa para o Ecad pode tornar

inviável a realização dos eventos, que têm o intuito de angariar renda para investir na

manutenção e no desenvolvimento da atividade ou da obra social.

Por  fim,  é  necessário  salientar  que  nos  Estados  do  Mato  Grosso do  Sul  e  do

Amazonas já há leis promulgadas que tratam do mesmo tema: Lei nº 2.660, de 6 de

agosto de 2003, e Lei nº 92, de 2010, respectivamente.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres deputados ao projeto de lei

proposto, por se tratar de matéria relevante.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.704/2015

Institui  a  meia-entrada  para  doadores  de  sangue  ou  de  medula  óssea  em

estabelecimentos  que  promovam  cultura,  entretenimento  e  lazer  e  dá  outras

providências
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica assegurado o pagamento  de  50% (cinquenta por  cento)  do valor

realmente  cobrado  para  o  ingresso  em  estabelecimentos  que  promovam  cultura,

entretenimento  e  lazer  em  todo território  nacional  aos  doadores  de  sangue e  de

medula óssea.

§  1º  –  A meia-entrada  corresponderá  sempre  à  metade  do  valor  do  ingresso

cobrado, ainda que sobre os preços incidam descontos ou atividades promocionais.

§ 2º – O benefício da meia-entrada não se aplicará aos ingressos relativos a áreas

VIP, camarotes e cadeiras especiais.

§ 3º – A obrigatoriedade de venda dos ingressos com desconto, nos termos desta

lei, fica limitada a 20% (vinte por cento) do volume total dos ingressos.

Art. 2º –  O benefício da meia-entrada será concedido aos que comprovarem sua

condição regular de doador de sangue ou de medula óssea, mediante apresentação,

no momento da aquisição do ingresso, e na portaria, quando adentrarem o local da

realização  do evento,  de  documento  oficial  emitido  pela  Secretaria  de  Estado de

Saúde.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Com  esta  proposição  legislativa,  pretendemos  contribuir  para  o

incremento das doações de sangue e de medula óssea nos hemocentros do Estado,

mediante  a  concessão  do  direito  à  meia-entrada  aos  doadores  regulares  nos

estabelecimentos que promovam cultura, entretenimento e lazer.

Sabemos que a doação de sangue é um ato voluntário, disciplinado pela Lei  nº

1.075, de 27/3/1950, que prevê alguns benefícios aos doadores, como a dispensa de

ponto no dia da doação de sangue ao funcionário público civil ou militar. No entanto,

queremos contribuir  para  as  políticas  de  doação  de  sangue  e  de  medula  óssea,

mediante  a  concessão  de  mais  um  benefício  aos  doadores:  a  meia-entrada  nos

estabelecimentos que promovam cultura, entretenimento e lazer

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação desta

proposição.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.705/2015

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  concessionárias  de  energia  elétrica  que

atuam no Estado darem destaque da bandeira tarifária nas faturas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as concessionárias que prestam serviço público de energia elétrica

no âmbito do Estado obrigadas a destacar na fatura, com cores, símbolos ou afins, a

bandeira tarifária aplicada no referido mês.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no que for necessário a sua

aplicação.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto 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,  de estados e do Distrito

Federal para legislar sobre o direito do consumidor.

Assim  sendo,  cabe  à  União  estabelecer  normas  gerais  sobre  o  direito  do

consumidor, e os estados possuem competência para legislar de forma suplementar a

respeito da matéria.

Diante de tal possibilidade, é necessário que o Estado 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.

Em janeiro  de  2015,  as  contas de  energia  passaram a trazer  uma novidade:  o

Sistema de Bandeiras Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicam se

a energia custa mais ou menos, em vista das condições de geração de eletricidade.

Assim, o destaque na fatura da bandeira tarifária aplicada é essencial,  pois dessa

forma o consumidor ganha um papel mais ativo na definição de sua conta de energia.

Ao saber, por exemplo, que a bandeira está vermelha, o consumidor pode adaptar

seu consumo e diminuir o valor da conta ou, pelo menos, impedir que ele aumente.
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O destaque da tarifa deve ser feito em respeito ao 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”.

Esperamos  contar  com  o  apoio  dos  parlamentares  desta  Casa  Legislativa  à

aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor

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

PROJETO DE LEI Nº 2.706/2015

Dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos

para o transporte remunerado individual de pessoas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica proibido o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares

cadastrados através de aplicativos, para locais preestabelecidos, que não atendam

ao disposto no art. 30, inciso V, da Constituição Federal.

Art.  2°  –  Fica  também  proibida  a  associação  entre  empresas  administradoras

desses aplicativos e estabelecimentos comerciais para atender à mesma finalidade.

Art. 3° – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), à apreensão do veículo e às

demais sanções previstas em outros diplomas normativos.

Art. 4° – O Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados de

sua publicação.

Art.  5° – As despesas com a execução desta lei  correrão à conta das dotações

próprias do Orçamento, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação: Nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição Federal, compete aos

municípios  “organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob  regime  de  concessão  ou
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permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo,

que tem caráter essencial”.

Por seu turno, a Lei Federal nº 12.587, de 2012, que institui as diretrizes da Política

Nacional de Mobilidade Urbana, dispõe, em seu art. 12, que “os serviços de utilidade

pública  de  transporte  individual  de  passageiros  deverão  ser  organizados,

disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal,  com base nos requisitos

mínimos de segurança, conforto, higiene, qualidade dos serviços e de fixação prévia

dos valores máximos das tarifas a serem cobradas”.

Desse  modo,  embora  inegável  a  importância  de  novas  tecnologias  para  o

aprimoramento  dos  serviços,  não  se  pode  permitir  que  seu  uso  em  afronta  à

Constituição e à legislação vigente.

Relativamente ao uso de aplicativos para a oferta de transporte remunerado em

carros  particulares,  cabe  ressaltar  que  essa  é  uma  atividade  privativa  dos

profissionais taxistas, portadores de certificação específica para exercer a profissão,

emitida pelo órgão competente da localidade da prestação do serviço, conforme Lei

Federal n° 12.468, de 2011, que regulamenta a profissão.

Assim,  com  objetivo  de  resguardar  o  cumprimento  da  Constituição  e  as

competências  próprias  dos  municípios,  bem  como  os  profissionais  taxistas,

apresenta-se este projeto de lei, para evitar a proliferação de serviços que possam

colocar em risco os usuários e criar subterfúgios para a atuação de profissionais e

veículos clandestinos que, em face da deficiência da fiscalização, já agem junto a

hotéis, aeroportos e terminais rodoviários.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.676/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.707/2015

Declara de utilidade pública a Escolinha de Futebol Gol de Letra – EFGL –, com

sede no Município de Nova Ponte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Escolinha de Futebol Gol de Letra –

EFGL –, com sede no Município de Nova Ponte.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio

Justificação: A Escolinha de Futebol Gol de Letra é uma sociedade civil de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  cuja  finalidade  é  promover  o  desenvolvimento  dos

desportos entre seus associados, especialmente no futebol. Não visa benefícios ou

vantagens de ordem pessoal para seus sócios, nem permite aos membros servirem-

se  dela  em  proveito  de  suas  aspirações  particulares,  políticas  ou  de  qualquer

natureza. Fundada em junho de 2014, está em pleno funcionamento desde então.

Os  membros  da  diretoria  são  pessoas  idôneas  e  não  recebem  remuneração,

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer fórmula ou título, em

razão  das  competências,  funções  ou  atividades  que  lhes  sejam  atribuídas  pelos

respectivos atos constitutivos.

A Escolinha de Futebol Gol de Letra almeja participar dos programas desenvolvidos

pelo Estado nas áreas de esportes direcionados a crianças carentes, promovendo

assim a inclusão social.

Peço,  pois,  aos  nobres  pares  a  aprovação  deste  projeto,  que  promoverá  o

reconhecimento de um trabalho criterioso e dedicado, íntegro e eficiente.

– 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 2.708/2015

Declara de utilidade pública a Associação Radiante Esporte Clube, com sede no

Município de Camacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Radiante Esporte Clube,

com sede no Município de Camacho.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: A Associação Radiante Esporte Clube tem por finalidade proporcionar
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a  difusão  de  atividades  sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,  principalmente  o

futebol,  podendo, ainda, praticar ou competir  em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas,  inclusive o futebol  feminino,  nos termos da legislação

vigente.

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.709/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Borges, com sede no

Município de Camacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Borges,

com sede no Município de Camacho.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Borges  tem  por  finalidade  fortalecer,

promover e integrar os associados, despertando neles a ação coletiva, bem como

prestar  serviços  nas  áreas  que  a  comunidade  achar  necessárias;  elaborar  uma

política  ampla  para a comunidade no sentido de  obter  soluções para os  diversos

problemas, encaminhado-as às autoridades competentes se necessário;  zelar  pela

qualidade de vida  de  seus  associados,  bem  como criar  e  desenvolver  atividades

culturais,  esportivas,  recreativas,  religiosas,  assistenciais,  educativas,  de  saúde  e

outras;  viabilizar  convênios  e  recursos para desenvolver  trabalhos  que  venham a

beneficiar os indivíduos; colaborar com os poderes públicos e conselhos; promover

atividades que resultem no levantamento de fundos para atender as necessidades da

entidade;  promover  debates; atuar  em conjunto com os órgão públicos e privados

para  organizar  mutirões  ou  para  adquirir  recursos  de  forma  a  realizar  obras  de
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interesse social;  defender  os  interesses  coletivos  dos  moradores  contra  todas  as

formas de discriminações, priorizando a melhoria das condições de vida e garantia

dos direitos da família, das crianças, do adolescente, do jovem, da mulher, do idoso e

das minorias; estimular a capacitação do agente produtivo, objetivando a eficiência,

competitividade, qualidade e a inovação que favoreçam o crescimento sustentado do

agronegócio,  com  visão  empresarial,  ética,  social  e  ambiental;  incentivar  o

cooperativismo  como  estratégia  de  fortalecimento  dos  pequenos  produtores  e

produtoras;  divulgar  conhecimentos  e  facilitar  a  implantação  de  técnicas  que

possibilitem a melhoria das condições de vida e de trabalho das pessoas que vivem

no  campo;  viabilizar,  junto  ao  poder  público,  o  acesso  a  recursos  e  serviços

essenciais  à  inclusão  social  e  ao  exercício  da  cidadania  plena,  favorecendo  o

desenvolvimento da população rural; favorecer a integração cidade-campo, através

de eventos de cultura rural; organizar exposições e feiras de produtos agropecuários.

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.710/2015

Declara de  utilidade pública  a  Corporação Musical  Padre  Alberto,  com sede no

Município de Camacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Padre Alberto,

com sede no Município de Camacho.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: A Corporação Musical Padre Alberto tem por finalidade prestar serviços

à comunidade, difundir e desenvolver o gosto pela arte de Euterpe.

Além disso, a corporação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
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utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.711/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo no interior das

escolas públicas de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a instalação de câmeras de vídeo no interior das escolas

públicas, de forma a garantir a segurança de alunos e professores.

Parágrafo único – É proibida a instalação de câmeras nos banheiros e vestiários

das escolas.

Art. 2º – O equipamento funcionará ininterruptamente nos dias de aula, e o registro

captado deve ser mantido em arquivo próprio pelo prazo de noventa dias.

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, 11 de agosto de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação: Infelizmente, notícias sobre violência nas escolas estão sendo cada

vez mais comuns. Agressões, roubos e furtos ocorrem com frequência no ambiente

escolar,  gerando  sensação  de  insegurança  para  alunos,  pais  e  professores,

transformando a escola em um local hostil e contrário à formação de um ambiente

saudável para a aprendizagem.

Isto posto, busca-se através da instalação de câmeras de segurança no interior das

escolas a adoção de uma medida preventiva capaz de inibir a violência e, também,

como meio repressivo,  com a  finalidade de responsabilizar  aqueles  que cometem

atos de vandalismo e agressão nas escolas.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa para a provação do projeto em epígrafe.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 183/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.712/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Condutores Autônomos dos Serviços

de Táxi de Juiz de Fora – Acast-JF –, 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  dos  Condutores

Autônomos  dos  Serviços  de  Táxi  de  Juiz  de  Fora  –  Acast-JF  –,  com  sede  no

Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: A Associação dos Condutores Autônomos dos Serviços de Táxi de Juiz

de Fora – Acast-JF –, presta relevantes serviços para a população de Juiz de Fora já

que é a entidade que cuida dos direitos e interesses dos taxistas e da cidade de Juiz

de Fora.

A associação com sede em Juiz de Fora é uma organização não governamental,

sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1997.  O  transporte  público  é  um  serviço  de

fundamental  importância  que deve ser  prestado por  profissionais  qualificados  e  a

associação cuida para que tanto os prestadores de tais serviços quanto os usuários

sejam atendidos de forma satisfatória brigando pelo interesse de ambos em todas as

esferas dos poderes públicos.

Necessário  se  faz  assim  o  reconhecimento  da  utilidade  de  tal  importante

associação e, para tanto, se requer o apoio dos nobres deputados.

– 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 2.713/2015

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

Apae – São Francisco de Sales, com sede no Município de São Francisco de Sales.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Excepcionais  –  Apae –  São Francisco  de  Sales,  com sede no Município  de  São

Francisco de Sales.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Apae São Francisco de Sales é uma associação civil, filantrópica, de

caráter  assistencial,  educacional,  cultural,  de  saúde,  de  estudo  e  pesquisa,

desportiva, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A associação tem por finalidades promover e articular ações de defesa de direitos,

prevenção,  orientações,  prestação  de  serviços  e  apoio  à  família,  direcionadas  à

melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma

sociedade justa e solidária.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 2.714/2015

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pompéu, Bom

Despacho, Caetanópolis e Paraopeba, com sede no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Pompéu, Bom Despacho, Caetanópolis e Paraopeba, com sede no Município de

Pompéu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Rogério Correia

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pompéu, Bom Despacho,

Caetanópolis e Paraopeba, entidade sem fins lucrativos, com sede na Rua Jerônimo
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Vieira, 651, Centro, Pompéu, tem por finalidades proteger e defender os direitos e

representar  perante  as  autoridades  administrativas  e  judiciárias  os  interesses

individuais e coletivos de sua categoria; celebrar acordos, convenções ou contratos

coletivos  de  trabalho;  eleger  e  designar  representantes  da  respectiva  categoria,

dentre outras.

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

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

– 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 2.715/2015

Declara de utilidade pública a Organização da Sociedade de Interesse Público de

Matipó – Lar Bom Jesus –, com sede no Município de Matipó.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Organização  da  Sociedade  de

Interesse Público de Matipó – Lar Bom Jesus –, com sede no Município de Matipó.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Rogério Correia

Justificação: A Organização da Sociedade de Interesse Público de Matipó – Lar

Bom Jesus –, localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, 450, Bairro Palhada,

no  Município  de  Matipó,  é  uma  associação  beneficente,  filantrópica  e  sem  fins

lucrativos, fundada em 18/8/2004, então denominada Lar Bom Jesus, e que tem por

objetivo acolher e manter pessoas idosas e carentes. Tem também por finalidade a

promoção  da  assistência  social;  da  gratuidade  da  educação;  do  voluntário;  do

desenvolvimento  econômico,  social  e  combate  à  pobreza;  da  ética,  da  paz,  da

cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972 de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
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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 2.716/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.057/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Sião  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 Monte Sião o

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado nesse município e

registrado sob o nº 4332, a fls. 018 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis

do Município  de  Monte Sião,  com as seguintes  confrontações:  pela  frente  com a

antiga estrada Monte Sião-Ouro Fino, à esquerda com Benedito Piedoso Ribeiro, à

direita e aos fundos com Antonio Augusto Jacinto.

Parágrafo  único  –  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput será  utilizado  pela

administração pública municipal para a construção de unidade de assistência social.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

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

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: A certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Monte

Sião comprova que o imóvel de que trata a proposição é de propriedade do Estado de

Minas Gerais. Propõe-se essa doação devido à localização do imóvel e à pretensão

do município de otimizar sua destinação social.

Em vista  do  exposto,  espero  contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres

parlamentares desta Casa 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.717/2015

Dispõe sobre a criação da farmácia veterinária popular e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Esta lei institui a criação, o controle e a fiscalização da farmácia veterinária

popular.

Art. 2° – Denomina-se farmácia veterinária popular o estabelecimento farmacêutico

privado, de medicamentos para uso veterinário que, mediante convênio firmado com

o  Estado,  comercializar  diretamente  ao  consumidor,  na  forma  de  varejo,

medicamentos para uso veterinário, a preços subsidiados.

Parágrafo  único  –  Entendem-se por  medicamentos  de  uso  veterinário  todos  os

preparados de fórmula de natureza química, farmacêutica, biológica ou mista, com

propriedades definidas, e destinados a prevenir, diagnosticar ou curar doenças dos

animais, ou que possam contribuir para a manutenção da higiene animal.

Art. 3° – A execução das ações inerentes à aquisição, estocagem e comercialização

dos medicamentos será supervisionada pelas Secretarias de Estado de Saúde e de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo  único  –  As  Secretarias  de  Saúde  e  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento poderão firmar convênio com entidades públicas e privadas, visando à

instalação e  implantação de novos  serviços de  disponibilização de medicamentos

para uso veterinário e insumos, mediante ressarcimento, tão somente, de seus custos

de produção ou aquisição.

Art.  4°  –  O  rol  de  medicamentos  a  serem  disponibilizados  será  definido  pelas

Secretarias de Saúde e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, considerando-se

as evidências epidemiológicas e prevalências de doenças e agravos.

Art.  5°  –  A  farmácia  veterinária  popular  deve  atender  as  exigências  para

funcionamento das farmácias, contando com a presença de um profissional médico-

veterinário no estabelecimento.

Art. 6° – Caberá ao Poder Executivo, no prazo de noventa dias após a publicação

desta lei, expedir normas complementares à implementação do programa.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.
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Fred Costa – Noraldino Júnior.

Justificação:  A maior  parte  dos  agricultores  familiares  existentes  no  Estado  de

Minas Gerais dispõe de animais em suas pequenas propriedades visando à obtenção

de produtos alimentícios (peixes, aves, suínos, gado de leite, etc.) para a venda, em

pequena escala, objetivando aumentar a renda familiar  ou,  o que é mais comum,

fornecer proteína animal para a alimentação dos membros da família.

A renda proveniente da agricultura familiar ainda é limitada, razão pela qual muitas

vezes não sobra dinheiro para a aquisição de medicamentos veterinários necessários

à saúde dos animais criados em suas propriedades. Trata-se de assunto de extrema

importância  à  agricultura  estadual,  uma  vez  que  os  principais  focos  de  doenças

animais podem surgir nas pequenas propriedades de agricultores familiares e depois

se alastrar  para as demais áreas, causando graves prejuízos para a economia do

Estado.

Este projeto de lei visa criar subsídios aos medicamentos de uso veterinário, para

que  os  pequenos  agricultores  possam  utilizá-los  e  resguardar  seus  animais  de

doenças e epidemias, além de incrementar a agricultura estadual.  O programa de

subsídios aos medicamentos para uso veterinário se baseia no programa de sucesso,

implementado pelo  governo federal,  que criou  a  Farmácia  Popular  do  Brasil  para

ampliar o acesso dos cidadãos de baixa renda aos medicamentos destinados à saúde

humana.

A  metodologia  utilizada  pelo  Ministério  da  Saúde  para  implantar  o  Programa

Farmácia Popular do Brasil  poderia ser utilizada, com as adaptações necessárias,

para  garantir  aos  agricultores  familiares  o  acesso  gratuito  aos  medicamentos

veterinários, tão necessários à saúde dos animais mantidos em suas propriedades.

Para tanto, contamos com o apoio 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 2.718/2015

Obriga à exclusão ex officio de nome negativado, na forma que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Os provimentos judiciais de proibição ou de suspensão da inscrição nos

cadastros de restrição de crédito serão executados ex officio.

Art. 2° – Os órgãos de proteção ao crédito adotarão as providências necessárias

com vistas a possibilitar à autoridade competente o acesso aos cadastros de restrição

de crédito.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças

Justificação: O objetivo da presente proposição é dar efetividade às determinações

judiciais de proibição ou de suspensão de inscrição nos cadastros de restrição de

crédito.

A experiência ordinária tem demonstrado que as situações de inscrição do nome do

consumidor nos cadastros de restrição de crédito ocorrem muitas vezes injustamente.

Tal injustiça é reconhecida tão logo o consumidor aciona o Estado-Juiz. Mesmo que o

Estado reconheça o direito do consumidor de ver seu nome protegido da negativação,

a  efetivação  da  medida  de  proibição  ou  suspensão  da  inscrição  do  nome  nos

cadastros de restrição de crédito acaba sendo morosa, por força da burocracia que

permeia as relações entre o jurisdicionado e o Estado.

A proposta, então, é que tenha o magistrado condições de determinar de ofício o

cumprimento da medida, ou seja, que se proceda, em tempo real, à suspensão da

negativação injustamente ocorrida em desfavor daquele que buscou a proteção do

Estado.

É comum que o cidadão que tem seu nome negativado muitas vezes desconheça

tal  negativação.  Quando  vai  realizar  a  compra  de  um  produto,  depara  com  uma

restrição de crédito fruto de uma fraude ou de uma relação de consumo passível de

discussão.  Recorrendo  à  justiça,  recebe  uma  decisão  favorável.  Entretanto,  se

pretender  realizar  a  compra  de  um  produto,  às  vezes  imprescindível  naquele

momento, seu nome ainda não foi liberado da restrição.

Com a medida ora proposta,  a  execução das  determinações  que  desoneram o

consumidor da obrigação de pagar uma dívida derivada de uma relação de consumo

duvidosa tornar-se-á mais efetiva,  imediata. Ademais, evitará a prática de atos de

mera burocracia, muitas vezes onerosos para o próprio Estado.
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Feitas estas considerações, espera-se o voto favorável dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.719/2015

Torna  obrigatórios  o  diploma  de  técnico  em  radiologia  para  a  operação  de

equipamentos emissores de radiação ionizante, o uso de equipamentos de proteção

individual e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os operadores de equipamentos emissores de radiação ionizante ficam

obrigados,  no  âmbito  do  Estado,  a  comprovar  formação  específica  na  área  de

radiologia, no mínimo em nível técnico.

Art. 2º – Para a operação dos equipamentos referidos no art. 1º, será obrigatório o

uso de equipamentos de proteção individuais – EPI –, sendo aplicáveis a Portaria da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – nº 453, de 1º de junho de 1998, e

a Resolução do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – Conter – nº 21, de

27 de dezembro de 2006.

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

Sala das Reuniões, 11 de agosto de 2015.

Marília Campos

Justificação: Em todo o mundo, temos visto um aumento das preocupações com a

segurança devido  à  realização  de  grandes  eventos,  como a  Copa  do  Mundo no

Brasil,  e ao forte avanço do terrorismo desde os atentados ocorridos nos Estados

Unidos  em  11  de  setembro  de  2001.  Por  consequência,  amplia-se  o  uso  de

equipamentos emissores de radiação ionizante, inclusive os denominados scanners

de  inspeção,  em  especial  nos  aeroportos,  mas  também  nas  diversas  empresas

privadas e órgãos públicos.

Como se sabe, a radiação ionizante provoca diversos danos à saúde do operador

do equipamento,  exigindo  não só  o  conhecimento  profissional  para  operar,  como

também o uso de equipamentos de proteção Individuais – EPI.
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Ocorre que, com grande frequência, tais aparelhos são operados por pessoas sem

qualquer  conhecimento técnico  acerca  da  utilização correta  do equipamento,  com

grande exposição a graves irradiações, não só do próprio operador, como também

dos usuários que, no mais das vezes, são obrigados a se submeter a tais irradiações

sem ter conhecimento claro de sua exposição.

Seguindo dispõe o artigo art. 186 da Constituição Estadual, a saúde é direito de

todos  e  é  dever  do  Estado  assegurar  a  assistência  mediante  políticas  sociais  e

econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos. Assim,

cabe ao Estado promover a segurança dos operadores e usuários do equipamento.

Para  isso,  além de exigir  a  formação técnica  dos operadores,  o  presente  projeto

prevê que utilizem  os equipamentos  de  segurança,  sendo  aplicável  a portaria  da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, que traz um regulamento técnico

com as diretrizes básicas de proteção radiológica.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente

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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.701/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  reativação  da  linha  de

ônibus executiva que liga o centro histórico de Santa Luzia à região central de Belo

Horizonte.

Nº 1.702/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências para a adequação do despejo de esgoto no Rio

Jequitinhonha,  especificamente  na  região  de  Coronel  Murta.  (–  À  Comissão  de

Saúde.)

Nº 1.703/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  conclusão  da ponte  de

transposição do Rio São Francisco, na estrada que liga os Municípios de Lagoa da

Prata e de Luz. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.704/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a concessão do

título de Cidadão Honorário para César Menotti da Silva e Fabiano José da Silva. (– À

Comissão de Cultura.)

Nº 1.705/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a  readequação  do

processo  de  licenciamento  ambiental  das  obras  da  BR-040,  considerando-se  as

estatísticas de acidente na via com pedestres e com veículos.

Nº 1.706/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG  pedido  de  providências  com  relação  à

retomada das obras no entroncamento da MG-050 com a MG-446, que dá acesso ao

Município de Alpinópolis.

Nº  1.707/2015,  do  deputado  Felipe  Attiê,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes pedido de providências, o qual solicita seja encaminhado

ao  Dnit,  com  vistas  à  reforma  e  recapeamento  da  BR-452,  na  mesorregião  do

Triângulo Mineiro, especificamente no trecho entre os Municípios de Tupaciguara e

Araporã. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.708/2015,  da Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências com vistas à criação de mecanismos

de segurança para  as  pessoas que moram na zona rural  de  Minas Gerais.  (– À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.709/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 62º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 13/7/2015, em Caratinga, que resultou

na apreensão de um menor, armas de fogo 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 1.710/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  13/7/2015,  em  Monte  Azul,  que

resultou na apreensão de armas de fogo, munição quantia em dinheiro, garrafas com
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combustível,  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 1.711/2015,  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 11/7/2015, na Rodovia BR-356, em

Muriaé, que resultou na apreensão de armas de fogo, munição, arma branca e coldre

de  nylon 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 1.712/2015, 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 9/7/2015,  em Bom Despacho,  que

resultou  na  apreensão  de  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 1.713/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão de

Polícia Militar e na Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia

Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/7/2015, em São José da Lapa, que resultou

na apreensão de celulares, câmera digital, arma branca, quantia em dinheiro, drogas,

balança  de  precisão  e  arma  de  fogo  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  1.714/2015,  da Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

governador  do Estado pedido de providências  para que estabeleça programas de

longo  prazo  para  pesquisas  de  desenvolvimento  das  espécies  florestais  nativas,

madeireiras  e não madeireiras,  de  elevado potencial  agroindustrial,  especialmente



593
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

para o cultivo da macaúba, que pode ser base para a instalação da indústria de óleos

vegetais e sustentação da plataforma mineira de biodiversidade para aviação.

Nº  1.715/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

presidente  da  República  pedido  de  providências  com  vistas  à  manutenção  das

concessões das hidrelétricas de São Simão, Jaguara e Miranda à Cemig.

Nº  1.716/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Cemig  pedido  de  providências  com  vistas  à  manutenção  das  concessões  das

hidrelétricas de São Simão, Jaguara e Miranda.

Nº  1.717/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Secretaria  de Meio Ambiente pedido de providências  com vistas  à instalação das

linhas de transmissão de energia relativas ao Processo nº 34.439/2012/002/2015, em

tramitação na Superintendência Regional  de Regularização Ambiental  do Alto São

Francisco/Divinópolis.

Nº 1.718/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências com vistas à instalação das linhas de

transmissão  de  energia  relativas  ao  Processo  nº  34.439/2012/002/2015,  em

tramitação na Superintendência Regional  de Regularização Ambiental  do Alto São

Francisco/Divinópolis.

Nº  1.719/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para o pagamento dos valores faturados

pelo Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, em Ipanema, referente ao período

de outubro a dezembro de 2014 e de janeiro a maio de 2015.

Nº  1.720/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Cemig pedido de providências para a imediata contratação de 626 eletricitários, em

atendimento  à  parte  da  decisão  judicial  que  obriga  a  empresa  a  contratar  953

trabalhadores  e  em  respeito  aos  acordos  coletivos  firmados  com  as  entidades

representativas dos trabalhadores.

Nº  1.721/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Cemig pedido de providências para a criação de mesa de negociação para debater a

primarização  da  empresa,  com  a  participação  de  representantes  da  Cemig,  do

Sindieletro-MG, do governo do Estado e da Assembleia Legislativa.
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Nº  1.722/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Cemig  pedido  de  providências  para  a  realização  de  concurso  público  para

contratação de  eletricitários,  tendo em vista  a  primarização  das  atividades-fim  da

empresa.

Nº 1.723/2015, da Comissão do Trabalho,  em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências com vistas à aprovação de emenda à

Medida  Provisória  nº  677/2015,  que  garanta  competitividade  às  indústrias  de

ferroligas  no  Estado  mantendo  postos  de  trabalho  e  gerando  renda  para  os

municípios onde atuam.

Nº  1.724/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  repúdio  à  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  contrária  à

renovação automática das concessões das usinas hidrelétricas de Jaguara e de São

Simão.

Nº 1.725/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado aos

deputados  federais  por  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  haja

mobilização de apoio à aprovação da Medida Provisória nº 677/2015 com emenda

que  garanta  competitividade  às  indústrias  de  ferroligas  no  Estado,  mantendo-se

postos de trabalho e gerando-se renda para os municípios onde se localizam essas

indústrias.

Nº 1.726/2015, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  de  Belo  Horizonte  pelo

transcurso de seu 55º aniversário.

Nº  1.727/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

presidente da República pedido de providências para que se dê apoio à aprovação de

emenda à Medida Provisória nº 677/2015 que garanta competitividade às indústrias

de ferroligas em Minas Gerais, mantendo-se postos de trabalho e gerando-se renda

para os municípios onde se localizam essas indústrias.

Nº  1.728/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Cemig pedido de providências para que a empresa se manifeste favoravelmente à

aprovação  da  Medida  Provisória  nº  677/2015  com  emenda  que  garanta

competitividade  às  indústrias  de  ferroligas  no  Estado,  mantendo-se  postos  de

trabalho e gerando-se renda para os municípios onde se localizam essas indústrias.
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Nº  1.729/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Cemig pedido de providências para que a empresa não recorra da decisão judicial

que  a  obriga  a  contratar  953  trabalhadores,  tendo  em  vista  a  necessidade  da

primarização das atividades-fins da empresa.

Nº  1.730/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Cemig pedido de providências para o início imediato do treinamento dos eletricitários

na Escola de Tecnologia da Energia, considerando-se o processo de primarização

das atividades-fins  da empresa,  sem prejuízo  das negociações com as entidades

representativas.

Nº  1.731/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  as  razões

econômicas e administrativas que orientaram a publicação da Resolução nº 4.800, de

24/7/2015,  por  meio  da  qual  são  revogados,  a  partir  de  1º/8/2015,  os  regimes

especiais de tributação concedidos a importantes empresas sediadas no Estado; e

sejam encaminhados a esta Casa os estudos técnicos que embasaram a referida

resolução. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.732/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre a implantação do Samu Regional

no Vale do Aço. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.733/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre a utilização do helicóptero EC 145

adquirido para atender ao Samu, esclarecendo especialmente sobre: o planejamento

das operações do Serviço Aeromédico Avançado de Vida – Saav -, com ênfase no

transporte  hospitalar,  inter-hospitalar  e  atendimento  primário;  o  planejamento  de

expansão do Saav no que diz respeito à aquisição de aeronaves para atendimento às

demais  redes  de  urgência  e  emergência  das  regiões  do  Estado;  e  o  número  de

atendimentos realizados no último trimestre com detalhamento por aeronave. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº  1.734/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  contendo  relação  dos  municípios

classificados nas fases 2, 3 e 4 do plano de contingência aprovado pela Deliberação
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CIB-SUS-MG nº 1.974,  de 28/10/2014,  bem como se foram executadas as ações

estabelecidas nos eixos de atuação de vigilância epidemiológica, controle de vetores,

assistência ao paciente, comunicação social e gestão, regulamentadas pelo referido

plano. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.735/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre o cronograma de nomeações dos

candidatos  aprovados,  dentro  do  número  de  vagas  e  excedentes,  no  Concurso

Público Edital SES-MG nº 2/2014, nos cargos de especialista em políticas públicas e

gestão em saúde e técnico em gestão de saúde, em substituição à totalidade dos

funcionários contratados por contrato administrativo temporário e precário. (– À Mesa

da Assembleia.)

Nº  1.736/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Santa  Luzia  pedido  de  providências  para

restabelecer  o  convênio com a  Secretaria  de  Estado de Saúde no que  tange ao

atendimento da população local no Centro Viva Vida.

Nº  1.737/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para viabilizar a implantação do Samu

no Município de Santa Luzia.

Nº  1.738/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que a microrregião de saúde de

Unaí seja incluída e priorizada no Samu.

Nº  1.739/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério da Saúde pedido de providências para a regularização dos pagamentos em

atraso dos prestadores de serviço ao SUS em Minas Gerais.

Nº  1.740/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para intervir junto ao Ministério da Saúde

a fim de que providencie o pagamento em atraso dos prestadores de serviço ao SUS

em Minas Gerais e que a secretaria proceda ao adiantamento desses pagamentos,

até que o Ministério da Saúde tome as providências necessárias.

Nº  1.741/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para a continuidade de liberação de
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autorização de internação hospitalar para realização de cirurgias eletivas, conforme o

disposto na Portaria nº 2.676, de 5/12/2014.

Nº  1.742/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  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  1.743/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  efetivação  do  serviço  de

atendimento médico de urgência – Samu – Regional, no Vale do Aço.

Nº  1.744/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  os  critérios  de  mapeamento  e

financiamento para implantação de novas unidades de pronto atendimento no Estado.

(– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.745/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 7/8/2015,  em Belo  Horizonte,  que

resultou na apreensão de drogas e balança de precisão 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 1.746/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/8/2015, em Itabira, 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  1.747/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  estudar  a  viabilidade  de

implantação  de  pronto-atendimento  e  serviço  de  emergência  com  protocolo  de

Manchester no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Dom Joaquim.
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Nº  1.748/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para sanar, nas farmácias do Estado, a

falta do medicamento Clobazan, cuja produção foi descontinuada em novembro de

2014, sem a devida notificação.

Nº  1.749/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para apurar denúncias contra o Hospital

Infantil  João  Paulo  II,  no  que  tange  à  infraestrutura  precária  para  atendimento,

escassez de insumos, aparelhos sem conserto, demora na conclusão das obras de

expansão e requalificação e invasão de escorpiões.

Nº 1.750/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  no  Centro  Integrado  de

Comunicações Operacionais da Polícia Militar pelo brilhante trabalho realizado pela

instituição,  que  completa  em  agosto  60  anos  de relevantes  serviços  prestados  à

sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.954/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Banco do Brasil pedido de informações sobre a situação da dívida

dos piscicultores que utilizaram recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar para instalação de tanques-rede no Estado.

Nº  1.955/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira  e  outros,  em  que  solicitam

convocação de reunião  especial  para homenagear  a Geap Autogestão em Saúde

pelos 70 anos de sua fundação.

Nº 1.956/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 2.563/2015.

Nº  1.957/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao prefeito  municipal  de  Belo  Oriente  pedido  de  informações  sobre

suposta  negligência  na  prestação  do  serviço  de  transporte  a  estudantes  desse

município ao Município de Ipatinga.

Nº  1.958/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.197/2011.

Nº 1.959/2015, da deputada Ione Pinheiro, do deputado João Leite e outros, em
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que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Assprom pelos

40 anos de sua fundação.

Nº 1.960/2015, da deputada Ione Pinheiro e outros, em que solicitam convocação

de reunião especial para homenagear o programa Dedo de Prosa pelos 15 anos de

sua criação.

Nº  1.961/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação de reunião especial para homenagear o Sind-UTE.

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 a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Mariana pelo aniversário desse município.

Comunicações

– É também encaminhada à presidência comunicação da deputada Geisa Teixeira.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* – Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o

presidente em exercício, deputado Hely Tarqüínio, generoso como sempre. Referindo-

me  a  esse  deputado  no  superlativo,  também  quero  externar  meu  apreço,  minha

admiração por V. Exa. e minha gratidão pela oportunidade de aprender com o douto

colega.  Na  sua  pessoa,  quero  cumprimentar  os  deputados  e  as  deputadas,  as

senhoras e os senhores que nos escutam e nos acompanham, sobretudo através da

TV Assembleia.

Lamentavelmente, o que me traz a esta tribuna para fazer uso da palavra nesta

tarde são, mais uma vez, os abusos, a falta de respeito para com o cidadão belo-

horizontino, o que reside na cidade ou que possui imóvel em Belo Horizonte.

No  dia  28/11/2013,  completamente  fora  de  sintonia  com  os  anseios  e  desejos

populares, num momento de crise econômica, num País onde nenhum cidadão mais

suporta e aguenta aumento da carga tributária, numa cidade onde a economia não é

pujante,  infelizmente  padece  de  vocação  econômica  –  refiro-me à  nossa  capital,
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querida cidade de Belo Horizonte –, a prefeitura, de forma irresponsável, remeteu à

câmara municipal um projeto de lei que aumentava o ITBI em 20% e o ISSQN, para

mais de 100 setores da economia, em até 150%. Lamentável foi o desdobramento.

Infelizmente, em regime célere, a câmara de vereadores de Belo Horizonte aprovou

esse atentado contra  a população tal  qual  chão de poleiro,  onde só pela  manhã

aparecem  os  resultados  do  que  foi  feito  na  calada  da  noite.  Quando  o  cidadão

descobriu,  quando  tomamos  conhecimento,  já  haviam  aprovado  o  aumento  dos

impostos  sem  que  a  população  tivesse  oportunidade  de  ser  ouvida,  aquela  que

sofreria no dia a dia as consequências da irresponsabilidade desse aumento.

A partir do momento em que tomei conhecimento, debrucei-me a estudar a matéria

junto com advogados do meu gabinete e um escritório terceirizado que contratamos.

Ajuizamos  então  uma  ação  em  10/2/2014  e  solicitamos  uma  liminar  que

impossibilitava os efeitos do aumento desse imposto, mais precisamente, nesse caso,

com relação ao ITBI, baseado na Constituição do Estado de Minas Gerais, naquilo

que foi definido por esta Casa Legislativa, que proíbe a apresentação de projeto de lei

que trata de aumento de impostos num prazo inferior a 90 dias do término da sessão

legislativa. Logo a Prefeitura de Belo Horizonte, com o aval, a chancela, da Câmara

Municipal de Belo Horizonte, cometeu um ato inconstitucional, ilegal e antijurídico, ao

ser  protocolado  o  projeto  no  dia  28/11/2013,  não  respeitando  a  noventena,  que,

repito, é prevista na Constituição do Estado de Minas Gerais, portanto tem que ser

seguida por todos os municípios deste estado.

Para que existe a noventena? Exatamente para garantir aquilo que não houve: o

amplo debate, o conhecimento das partes, o conhecimento sobretudo daqueles que

sofreriam  as  consequências  desse  aumento.  Graças  a  Deus,  naquele  momento

conseguimos demonstrar  isso aos desembargadores que compunham o Pleno do

Tribunal de Justiça, e, dessa forma, foi concedida liminar ao partido que eu presido,

Partido Ecológico Nacional, no Estado de Minas Gerais, e publicada em 15/4/2014,

proibindo os efeitos do aumento do ITBI na cidade de Belo Horizonte. Ficava proibida

então a prefeitura de cobrar 20% a mais do contribuinte.

E assim foi feito a todas as pessoas que receberam os boletos para pagar o ITBI

desde o dia 1º de maio, ironia do destino, logo o Dia do Trabalhador – era o dia que
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se iniciaria  o aumento.  Baseado na liminar concedida pelo Tribunal  de Justiça ao

partido que presido, foi inviabilizada então a prática do aumento do ITBI por parte da

Prefeitura de Belo Horizonte. Logo os 33 mil contribuintes que pagaram o boleto do

ITBI no momento em que receberam praticaram um ato jurídico perfeito. Ou seja, a

prefeitura  cobrou  “x”;  e  o  contribuinte,  em  tempo  hábil,  pagou  “x”  ao  qual  era

submetido, de acordo com a lei em vigor e com a liminar que estava válida durante o

período.

Em 25/3/2015, praticamente 12 meses depois, a prefeitura conseguiu derrubar a

liminar, que foi julgada improcedente, sendo revogada.

A publicação aconteceu dia 22/5/2015. De forma bastante professoral, quero afirmar

que só vale a derrubada da liminar a partir do momento em que ela é publicada. Já

havia  transcorrido  mais  de  12  meses.  Aí,  para  minha  surpresa,  para  minha  total

indignação,  para  o  que  considero  um  atentado,  para  o  que  considero  uma sem-

vergonhice sem tamanho, a Prefeitura de Belo Horizonte, no transcorrer das férias

forenses, algo que suscita até dúvida sobre se não foi proposital, emite 33 mil boletos

para o contribuinte, que, no transcurso de praticamente 13 meses, havia pagado tal

qual ela cobrou. Para surpresa de todos nós, a prefeitura cobrou de forma retroativa

os 20% que havia deixado de cobrar por força da liminar.

Utilizando  de  sofisma,  enganação  e  mentiras,  o  que  não  poderia  deixar  de

acontecer aconteceu, os meios de comunicação foram perguntar à prefeitura: “Ora,

vocês estão cobrando de forma retroativa do consumidor por que motivo?”. A pessoa

designada  pela  prefeitura,  de  forma  sorrateira  e  mentirosa  ou  mal-informada,

incompetente,  alegou que a cobrança era porque o  processo tinha transitado em

julgado.

Aqui trago as informações e os dados. No dia 29 de maio – logo, em prazo –, meus

advogados apresentaram os embargos declaratórios. Então a matéria ainda está para

ser analisada no Tribunal de Justiça. Mesmo que a decisão ainda seja contrária aos

contribuintes  –  o  que fiz  não  foi  em minha defesa,  mas  em  defesa  de  todos  os

contribuintes –, ainda cabe recurso ao Supremo, e provavelmente a sua decisão será

em face do que defendemos.

Peço  licença  para  ler  uma  questão  de  ordem  numa  ação  direta  de
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inconstitucionalidade,  um  dos  últimos  atos  do  então  presidente,  ministro  Joaquim

Barbosa, que foi relator de um caso análogo, semelhante, que diz respeito ao Estado

do Mato Grosso do Sul, onde houve também aumento de imposto através de liminar

concedida.  O  Estado  do  Mato  Grosso,  por  intermédio  de  seus  gestores,  tão

irresponsáveis quanto os de Belo Horizonte, tentou cobrar de forma retroativa. O que

aconteceu então? O caso foi até o Supremo, e o ex-ministro Joaquim Barbosa emitiu

parecer e, de forma unânime, tomaram a decisão de que, em caráter excepcional,

não pode retroagir a cobrança de majoração de impostos, tributos, quando houver

liminar. Logo, estão lesando 33 mil contribuintes que pagaram em dia, de acordo com

o que foi cobrado, repito, fizeram o que denominamos ato jurídico perfeito.

Não quero ser redundante.  Não quero ser  repetitivo,  mas a indignação não me

deixa. O que a prefeitura de Belo Horizonte fez foi um ato precipitado, no mínimo,

porque não  transitou  em julgado  a  matéria.  É  um ato  ilegal,  que não  respeita  a

Constituição do Estado de Minas Gerais, não respeita a lei e não respeita esta Casa.

Se nós, deputados, somos formuladores das leis estaduais e fiscalizadores da ação

do Executivo, na medida em que a prefeitura de Belo Horizonte descumpre uma lei

aprovada nesta Casa e insiste em aumentar impostos, é porque ela não reconhece o

Poder Legislativo estadual. É porque ela não respeita o Poder Legislativo estadual.

Além disso, considero o ato imoral porque estão praticando algo e sabem que, no

mínimo, há uma tendência majoritária no direito que entende que não pode haver

cobrança retroativa de impostos, taxas e tributos prejudicando o contribuinte.

Aqui, divido com os nobres pares uma dúvida.

Quarta-feira estará na pauta do Tribunal de Justiça. Espero que a decisão seja em

nosso favor, em favor do bem, em favor dos contribuintes. Sendo essa a decisão,

como a prefeitura fará para devolver o dinheiro, já que vencia no dia 10 de agosto, e a

maioria das pessoas, que são pessoas de bem... Aliás, partimos do princípio de que

todo cidadão é de bem e não quer ficar em débito. Logo, estamos diante de um caso

que pode ter um desdobramento extremamente perigoso, dada a irresponsabilidade

dos gestores da prefeitura, porque teremos a decisão no TJ. Se ganharmos, como a

prefeitura devolverá  esse dinheiro?  E vamos ganhar.  Se,  ainda assim,  for  para o

Supremo e ganharmos, já que há jurisprudência, como o contribuinte fará?
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Para finalizar, Sr. Presidente, quero afirmar que o cidadão não pode ser culpado da

incapacidade e incompetência do gestor público. Se ele precisa de dinheiro porque

gastou  inchando  a  máquina  pública  para  colocar  seus  apaniguados  e  não  teve

competência para ser gestor de Belo Horizonte, não somos nós, contribuintes, que

temos de pagar essa conta de R$66.000.000,00. Mais do que isso, no ano que vem

haverá eleições municipais, e pode ser que o próximo prefeito tenha de ressarcir os

contribuintes  com  esses  R$66.000.000,00.  Logo,  a  prefeitura  está  sendo

irresponsável ao deixar essa herança maldita para um próximo gestor.

Portanto  a  minha  indignação.  Espero  que  a  justiça  seja  feita  e  que  o  Partido

Ecológico Nacional, partido que presido, através de ação provocada por mim, possa

fazer justiça. Se ganhamos naquele momento a liminar, estamos convictos de que

ganharemos,  esse  processo  transitará  em  julgado,  e  será  feita  justiça  com  os

contribuintes. Muito obrigado pela compreensão.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Fábio Cherem.

O deputado Fábio Cherem* – Presidente, estamos aqui hoje ocupando esta tribuna

para, sobretudo, agradecer a oportunidade que nos foi dada pela presidência desta

Casa de efetuar, no último sábado, a convenção do nosso partido, contando, aliás,

com  a  presença  do  ministro  Gilberto  Kassab,  que  aqui  esteve  para  prestigiar  o

evento. Mais do que isso, ficamos surpresos pela penetração e força do partido no

Estado – hoje mais de 500 dos 853 municípios de Minas têm comissões do PSD. O

partido vem se autoafirmando como realmente uma força política não só no País, mas

também no Estado de Minas Gerais.

A partir desse posicionamento do PSD, fica a pergunta, o questionamento de um

partido que cresce e floresce, apesar da descrença quase generalizada na política.

No seu início, o PSD foi formado pela necessidade de os brasileiros saírem da sinuca

política na qual se encontravam, e se encontram hoje, de radicalismos, de extremos,

da esquerda ou da direita. Essa construção efetuada depois da eleição do presidente

Fernando Henrique Cardoso e que chega até os dias de hoje, com a presidente Dilma

Rousseff,  demonstra  dois  extremos  políticos  que  não  dialogam  em  hipótese

nenhuma. Isso tem prejudicado o País.
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O PSD foi formado a partir de uma posição explícita de seu principal fundador, o

ministro Gilberto Kassab, que disse que o PSD é um partido de centro. Não era um

partido  nem de direita  nem de esquerda,  mas de centro.  Hoje,  tendo em vista  a

radicalização da política, o vale-tudo bem mencionado para ferir adversários por meio

de poderes institucionais constituídos, podemos perceber a importância dos partidos

de centro no Brasil, ou seja, dos moderados que estão atentos às necessidades dos

brasileiros, independentemente das posições políticas de A ou B. É um partido com o

objetivo de construir o Brasil. Mais que nunca, neste momento, quando as instituições

são usadas para que os adversários  políticos  possam ser  feridos,  o PSD tem se

firmado como um partido cada vez mais importante para o País.

Hoje, na Câmara Federal, esse partido possui 37 deputados. Aqui, na Assembleia

de  Minas,  temos  4  deputados.  Na  última  legislatura,  em  razão  de  problemas  de

coligação,  não  conseguimos  eleger  6  deputados.  Se  o  PSD  tivesse  entrado

solitariamente,  teria,  com  certeza,  constituído  uma maioria  mais  expressiva  nesta

Casa. Nossa convenção vem mostrar a força do partido e, sobretudo, garantir uma

coligação que faça jus ao tamanho, à estatura e ao número de votos do PSD.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* – Muito obrigado, deputado Fábio

Cherem pela oportunidade deste aparte. Gostaria de relatar aqui exatamente aquilo

que disse na convenção. Hoje estamos convictos de que falta no Brasil alguém que

coloque os interesses  da  sociedade,  os  interesses  da  população acima dos seus

próprios  interesses,  acima dos interesses partidários,  acima dos interesses de se

manter e perpetuar no poder. O que temos visto, ao longo dos últimos anos, é que o

modelo político do Brasil já está desgastado, já não está atendendo mais a demanda

da  sociedade.  Esse  modelo  já  não  está  dando  respostas  aos  anseios  da  nossa

população.

O PSD hoje é uma oportunidade. Foi identificado pelo Gilberto Kassab – um partido

que  já  teve  em  sua  sigla  Tancredo  Neves  e  Juscelino  Kubitschek.  Há  hoje  a

esperança de os brasileiros encontrarem um partido com pessoas que venham lutar

para uma sociedade melhor.  Não precisamos, como temos visto,  de políticos que

pensem primariamente em seus próprios interesses. Esse pensamento é responsável

hoje por este fracasso que o Brasil está vivenciando. O fracasso não é só do modelo
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político, mas também causador da crise econômica que hoje se sobrepõe à crise

política, tornando quase impossível soluções para os nossos principais desafios, que

são  combater  a  pobreza,  dar  saúde  de  qualidade  à  população  brasileira,  trazer

segurança para nossos cidadãos.

Não conseguimos fazer isso exatamente, porque é através de uma boa política que

os conflitos da sociedade são resolvidos. Por que não estamos fazendo essa boa

política?  Porque  os  interesses  do  partido  e  dos  próprios  políticos  estão  se

sobrepondo aos interesses dos municípios, dos estados e da Nação. Espero que o

PSD proponha soluções para os conflitos da nossa sociedade. Muito obrigado pelo

aparte.

O  deputado  Fábio  Cherem*  –  O  deputado  Doutor  Wilson  Batista  está  se

despontando em Minas Gerais por sua representatividade, moderação e bom senso.

É com grande alegria que recebemos nesta Casa esse parlamentar que representa

muito bem a Zona da Mata.

É neste momento de crise que verificamos a força da democracia através de suas

instituições.  Hoje,  diferentemente  do  passado,  quando  somente  a  Presidência  da

República  se  despontava,  as  instituições  se  fortalecem.  Há  posicionamentos

independentes no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no Tribunal de Contas

da União,  no Supremo Tribunal  Federal,  na Advocacia-Geral  da União,  na Polícia

Federal. Todas as instituições estão trabalhando paralelamente, mostrando sobretudo

a  maturidade  da  democracia  brasileira.  Percebemos  agora,  com  alegria,  que  os

pensadores  do  Brasil,  aqueles  que  refletem  sobre  a  maturidade  e  os  tesouros

construídos  ao  longo  dos  anos  de  democracia  plena,  estão  valorizando  as

instituições. Já não se fala mais em golpismo branco. A própria sociedade se insurge

contra a postura destrutiva de membros do poder instituído, mais especialmente do

presidente  da  Câmara,  Eduardo  Cunha,  que  continuamente  coloca  em  pauta

demandas que oneram os cofres públicos num momento em que mal temos recursos

para cumprir  compromissos, tirar  o Brasil  do atoleiro, que veio a reboque de uma

crise internacional, e poder permear o futuro. É nessa expectativa que as instituições

se fortalecem, que vemos pensadores em jornais e nos veículos de comunicação em

geral  valorizando  a  democracia,  as  instituições,  independentemente  do
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posicionamento dos políticos. Percebemos esse momento com alegria, confiantes de

que os problemas serão resolvidos de forma institucional.

A quem interessa a quebra de mais de 25 anos de voto direto para presidente da

República, governador, prefeito, vereador, deputado, senador? Essa foi uma grande

conquista da sociedade brasileira. Atravessamos o maior período de democracia e

estabilidade já vivido pelo Brasil. Esse é o nosso tesouro, essa é a experiência que

tem de ser resguardada, apesar  do momento atual.  Como brasileiros, políticos ou

não, só podemos contribuir para o País nesse grave momento de crise se atuarmos

de maneira institucional e unida. Citamos como exemplo a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais,  onde,  apesar  das diferenças, a instituição prevalece,  respeitando e

valorizando como pode as outras instituições do Estado.

É nessa linha, presidente, que deixamos a nossa mensagem. Acreditamos que os

mares revoltos  que agora enfrentamos serão superados ao longo do tempo,  com

diálogo  e  sobretudo  sem  nenhuma  ruptura  institucional,  o  que  seria  um  grande

retrocesso para o País. Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Bosco.

O deputado Bosco* – Cumprimento o presidente que conduz os trabalhos desta

reunião ordinária, os deputados, as deputadas e o público que nos honra com sua

presença.  Presidente  Hely  Tarqüínio,  quero  fazer  uma  saudação  especial  aos

telespectadores  que  nos  acompanham  através  das  transmissões  da  nossa  TV

Assembleia.

Sr.  Presidente,  nesta  oportunidade,  a  exemplo  de  colegas  deputados  que  nos

antecederam  nesta  tribuna,  quero  falar  da  nossa  preocupação  em  relação  ao

momento que nosso país vive e, obviamente, os estados federados. Não é novidade

para nenhum brasileiro que estamos atravessando um momento de crise, uma crise

que está assolando os municípios, porque tem atingido diretamente a indústria,  o

comércio  e  causado desemprego  em  massa.  Consequentemente,  isso  resulta  na

queda de receita  dos nossos municípios.  Sabemos,  caro presidente,  deputados e

deputadas, que as coisas efetivamente acontecem nos municípios. É nos municípios

que as pessoas adoecem e precisam de atendimento de qualidade, de saúde. É no
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município que as pessoas precisam de educação, da educação infantil, da educação

básica, do ensino médio, do ensino superior. É no município que existem demandas

habitacionais.  É no município que o governo precisa estar  mais  presente,  tanto o

governo municipal quanto os governos estadual e federal.

É claro e eu entendo que só sairemos e venceremos essa crise através do trabalho.

Temos de ser perseverantes, temos de acreditar no potencial do nosso estado, no

potencial do nosso país porque, afinal de contas, caro presidente e deputados, essa

não é a primeira crise que enfrentamos neste país. Aliás, é mais uma de tantas outras

que já foram enfrentadas pelo nosso país, por todos os brasileiros e brasileiras. Tenho

certeza absoluta de que, com a força do trabalho, com fé e determinação, havemos,

sim, de vencer essa batalha. É importante que haja, caro presidente, caros deputados

e deputadas, união de esforços e, sobretudo, das lideranças políticas. Nós, lideranças

políticas  que somos,  precisamos levar  boas  novas,  precisamos apontar  caminhos

para que a sociedade nos acompanhe, para que a sociedade vislumbre uma luz no

final do túnel.

É  com  esse  sentimento,  é  com  esse  desejo  e,  acima  de  tudo,  é  com  esse

comprometimento de mineiro que sou, de líder político que me honra muito ser e

estar  nesta  Assembleia  como  deputado  pelo  segundo  mandato,  que  estou

trabalhando.

É dessa forma que estamos levando a todos os cantos esse trabalho, a todos os

municípios que temos visitado e que não são poucos. Durante o recesso de duas

semanas deste Parlamento, aproveitamos para visitar inúmeros municípios, inúmeras

lideranças, prefeitos, vereadores, e o assunto da pauta não poderia ter sido outro.

Quero aqui, Sr.  Presidente, destacar um evento que está acontecendo em Nova

Serrana,  que  é  um  polo  da  indústria  de  calçados  extremamente  importante  para

Minas Gerais e para o País. Esse é o município que mais tem crescido nos últimos

anos em Minas Gerais e que gera muito emprego, muita divisa. Fizemos questão de,

no dia de hoje, atendendo a um convite do deputado Fábio Avelar Oliveira, nosso

correligionário do PTdoB, lá estar, também com o deputado Emidinho Madeira, outro

colega desta Casa, também do PTdoB. Vimos por lá outros deputados federais e, é

claro, havia a presença importante do Fernando Pimentel, governador do Estado de
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Minas Gerais. Ele foi lá para visitar a feira, mas sobretudo para fazer um anúncio

extremamente positivo aos empresários de Nova Serrana. O governador, na manhã

de hoje, anunciou uma redução no Regime Especial de Tributação – RET –, que foi

criado por meio de um decreto em 2010, definindo e estabelecendo um percentual de

3%. Embora pareça ser pouco, é uma contribuição que, aliada a outros impostos, tem

causado uma dificuldade muito grande, principalmente para esse setor importante,

que é o calçadista. O governador,  atendendo a uma demanda do deputado Fábio

Avelar  Oliveira,  nosso  amigo  de  Nova  Serrana,  atendendo  a  uma  demanda  do

prefeito  dessa cidade,  atendendo a uma demanda dos  empresários,  do sindicato,

anunciou essa redução de 3% do RET para 2%. Isso é uma demonstração de que o

governo está sensível a essas dificuldades, sobretudo a essa crise que acontece em

Minas Gerais, que não é diferente da dos outros estados, como já falei aqui.

Gostaria,  nesta  oportunidade,  caro  presidente,  de  cumprimentar  o  Fernando

Pimentel,  governador  de  Minas,  por  essa  atitude,  junto  com  o  Dr.  José  Afonso

Bicalho, secretário da Fazenda, que na manhã de hoje fez esse anúncio importante.

Tenho  certeza  de  que  ele  vai  estimular  os  empresários  que  estão  vivendo  um

momento de dificuldade, o de terem de demitir servidores, de terem de colocar em

frente  a  suas  fábricas  aviso  de  que  não  estão  admitindo,  tamanha  as  filas  de

desempregados  que  estão  batendo  as  portas  dessas  indústrias  calçadistas,  em

especial de Nova Serrana... Isso também está acontecendo nas demais cidades de

Minas Gerais e do País afora. Acredito que esse anúncio foi extremamente importante

numa hora muito oportuna. Pudemos perceber de perto a satisfação do sindicado,

dos  empresários,  sobretudo daqueles  que estão  participando da  16ª  Fenova,  em

Nova Serrana.

Portanto, fica esse registro e os nossos cumprimentos às lideranças empresariais e

políticas que têm como líder maior, nesta Casa, o deputado Fábio Avelar.

Gostaria também, Sr. Presidente, encerrando a nossa participação nesta tribuna, de

manifestar a nossa alegria e a nossa satisfação em relação a um avanço, a um passo

importante na área da saúde na minha querida cidade de Araxá. É de conhecimento

de todos os deputados e deputadas desta Casa e também de toda Minas Gerais que

Araxá é uma das cidades importantes do Estado, uma cidade polo, que conta hoje
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com  mais  de  cem  mil  habitantes,  que  congrega  em  seu  entorno  mais  de  dez

municípios que dependem diariamente dela na área da saúde, sobretudo, e de outros

setores.

Na próxima sexta-feira, estaremos lá, com a presença do Sr. Fausto, secretário de

Estado, inaugurando na Santa Casa de Misericórdia de Araxá uma nova UTI, para a

qual  há  uma demanda  muito  grande.  Atualmente,  há  somente  17  leitos  de  UTIs

credenciados pelo SUS em Araxá. Agora, com a inauguração dessa nova UTI,  na

Santa  Casa de Misericórdia  de  Araxá,  haverá  um acréscimo de 10 leitos.  Então,

passaremos de 17 leitos credenciados pelo SUS para 27 leitos. Este é um momento

extremamente importante para a área da saúde de Araxá e da região.

Gostaria,  aproveitando  a  presença  do  deputado  estadual  Antônio  Jorge,  que,

quando iniciamos  esse pleito,  estava como secretário  de  Estado...  Fizemos  esse

pleito ao Estado, no governo passado, junto com o pleito da unidade de UTI neonatal,

quando V. Exa. estava na secretaria. Então, a inauguração desses novos leitos de

UTI adulta  vai  propiciar  a  forma de instalarmos em Araxá a UTI  neonatal.  Quero

agradecer ao deputado Antônio Jorge, porque V. Exa., quando secretário, foi solícito

ao atender ao nosso pleito, e por isso há agora a garantia de ser instalada em Araxá,

nos próximos meses, a UTI neonatal. Ao mesmo tempo, com essa conquista da UTI

neonatal, conseguimos aumentar os leitos da santa casa, repito, de 10 para 20 leitos.

Ou seja, com mais 7 leitos que temos no Hospital Casa do Caminho, passaremos

para 27 leitos credenciados pelo SUS. Então, Antônio Jorge, muito obrigado.

Quero agradecer muito também ao secretário Fausto, que não tem medido esforços

para a conclusão desses projetos na área da saúde em Araxá.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* – Primeiro, gostaria de cumprimentá-lo

pela belíssima atuação. V. Exa. é reconhecido e respeitado por seu mandato, tenho

certeza, cumprindo bem o papel como interlocutor e representante de sua região.

V. Exa. acabou de falar sobre a atuação do nosso colega Fábio, no que diz respeito

à  tributação,  ao  trabalho  que  precisamos  fazer  para  que as  empresas  de  Minas

Gerais consigam ter uma capacidade competitiva com uma tributação justa. Essa fala

me traz uma preocupação, que já foi dita por outros companheiros deputados que

também  atuam  na  Zona  da  Mata,  sobre  a  medida  que  foi  tomada  pelo  nosso
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secretário  de  Fazenda,  recentemente,  mudando,  revogando  o  chamado  regime

diferenciado de tributação, especialmente para as empresas atacadistas.

Tenho atuação, deputado,  também na Zona da Mata,  em especial  na região de

Além Paraíba, onde uma importante empresa atacadista, a empresa Zamboni, será

afetada pela medida, caso não haja reversão. Sabemos que o secretário prorrogou

por mais 30 dias essa condição, para que cada caso seja analisado. É razoável que o

governo, quando concede seus benefícios, tenha também a condição de analisar os

seus impactos e a sua real eficácia.

Mas, ali naquela região, já pedi ao secretário, ao subsecretário e temos feito apelo

para  que  se  mantenha  o  regime diferenciado.  Como sabemos,  o  Rio  de  Janeiro

pratica um ICMS muito baixo. A chamada Lei Rosinha trabalha com uma alíquota em

torno de 2%, diferentemente do que temos em Minas Gerais.

Seria também uma grande contradição o governo de Minas revogar uma medida

que beneficie e dê incentivo fiscal à empresa, depois de ter formulado, depois de ter

constituído um grupo de trabalho exatamente para  discutir  a  questão tributária,  a

questão do desenvolvimento econômico da Zona da Mata.

Desculpe ter extrapolado o tempo de V. Exa., mas estamos pedindo essa gentileza,

para que faça esse apelo ao nosso governador  e ao secretário Bicalho para que

revejam essa medida, especialmente nas empresas que estão na região limítrofe da

Zona da Mata e que perdem em competitividade para o Rio de Janeiro.

O deputado Bosco* – Quero agradecer ao deputado Cristiano Silveira seu aparte e

tenho  certeza  de que  há  a  mesma sensibilidade  por  parte  do  nosso  governador

Fernando Pimentel e do secretário José Afonso Bicalho, demonstrada hoje em Nova

Serrana,  e  V.  Exa.  e  os  empresários  da  Zona  da  Mata  também  terão.  Estou  à

disposição para me empenhar com V. Exa. em prol da Zona da Mata, e, é claro, com

o nosso governo.

Sr. Presidente, agradeço mais uma vez a paciência e agradeço a todos os colegas

a atenção.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Dirceu Ribeiro.

O  deputado  Dirceu  Ribeiro*  –  Exmo.  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,

deputados, deputadas, público que nos assiste pessoal e virtualmente.
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Ubá é terra dos móveis, de saborosa manga, de nomes ilustres como Ary Barroso,

Mauro Mendonça e o governador  Ozanam Coelho.  E também é conhecida  como

cidade de mulheres bonitas. Em 1997, Nayla Micherif ganhou o concurso Miss Minas

Gerais e partiu para conquistar o Miss Brasil. No último dia 15 de julho, outra ubaense

se destacou em mais um concurso de beleza: a jovem e inteligente advogada Dra.

Stéfhanie  Zanelli  Marques.  Stéfhanie  venceu  o  Miss  Minas  Gerais,  em  disputa

acirrada com mais de 800 candidatas inscritas, na esperança de registrar seu nome e

o de sua terra na história da beleza da mulher mineira em nosso Estado e no Brasil.

Stéfhanie é filha de um casal de também advogados, a Dra. Simoni Zanelli Marques

e  o  Dr.  Marcelo  Seno  Marques,  e  a  cidade  recebeu  em  festa  a  notícia,  que  se

espalhou  rapidamente  pelas  rádios,  TVs,  jornais  e  redes  sociais.  Ela  já  está

estrelando  editoriais  de  moda  e  capas  de  revistas,  além  de  conceder  diversas

entrevistas e dedicar-se à concorrência do Miss Brasil, que acontecerá em São Paulo.

Stéfhanie se prepara mais ainda, a cada dia, para honrar a tradição da beleza da

mulher mineira.

Assim, presidente e colegas, Ubá parte para a disputa do Miss Brasil com nossa

querida Stéfhanie Zanelli,  que, se eleita, tornará Ubá a primeira cidade a ter  duas

misses  Brasil  na  história  de  Minas.  Importante  que  se  registre  nos  anais  da

Assembleia Legislativa dos mineiros nossa honra e a alegria dessa bela jovem que

representa minha querida e amada cidade e nosso estado. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Boa tarde, deputado Hely Tarqüínio, que preside esta

sessão; deputados e deputadas presentes; público que nos acompanha das galerias

e  telespectadores  que  nos  assistem  pela  TV  Assembleia,  idealizada  pelo  nobre

parlamentar  Alencar  da Silveira Jr.,  que também é o autor da lei,  aprovada nesta

Casa, que libera a bebida nos estádios de futebol até o início do segundo tempo dos

eventos esportivos.

Vários temas me trazem a esta tribuna, deputado Antônio Jorge, mas quero iniciar a

minha fala convidando, não apenas os belo-horizontinos, mas todos os mineiros a se

juntarem a nós no próximo domingo. Tenho certeza de que o farão, até porque os
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índices de popularidade da presidenta da República são comparáveis, deputado João

Leite, aos do ex-presidente Fernando Collor no momento do seu impeachment. Hoje,

a  presidenta  da  República  não  tem  a  aprovação  de  sequer  9%  da  população

brasileira.  Imaginem  que  há  menos  de  um  ano  a  mesma foi  eleita  por  pequena

maioria dos brasileiros e que, passado menos de um ano de governo, seus índices de

impopularidade  chegam  a  esse  número  e  aumentam  a  cada  dia!  Então,  quero

convidar todos os mineiros para, no próximo domingo, vestirmos camisas verdes e

amarelas, das cores do nosso país, para mostrar, sobretudo ao partido da presidenta,

que os brasileiros não a querem mais à frente dos destinos do nosso país.

Somos unânimes em afirmar que a presidenta não tem mais clima para governar o

País. Na última quinta-feira, ela pediu aos líderes dos partidos que compõem a sua

base  que  não  votassem  em  determinado  projeto  que  tramitava  no  Congresso

Nacional,  mas,  para  nossa surpresa,  todos  os  partidos  da  base aliada,  deputado

Bonifácio Mourão, votaram contrariamente à presidenta da República. É sinal de que

o  próprio  Parlamento,  o  Congresso  Nacional,  como  grande  parte  dos  mineiros,

encontra-se insatisfeito com a presidenta da República.

Dizer que é um problema mundial é querer iludir e tapar o sol com a peneira. Os

problemas  que  a  economia  do  País  enfrenta  hoje,  deputado  Gustavo  Valadares,

começaram quando Fernando Pimentel, do PT e da Dilma, hoje governador de Minas,

era o seu ministro de Indústria e Comércio.

Foi ele que autorizou, deputado Carlos Pimenta, a isenção de uma série de tributos

que hoje prejudica a economia do nosso país. A indústria automobilística, só no último

mês,  pôs  cerca  de  19  a  20  mil  trabalhadores  em  férias  e  mandou outros  tantos

embora. Dizer que isso é crise mundial? Não. Foram ações que, para perpetuar no

poder, foram implementadas pelo partido da presidenta da República, que sucateou a

maior empresa brasileira, a Petrobras, que fez daquela empresa um caixa dois para o

seu partido para poder comprar o apoio dos seus companheiros aliados.

Então, o que nós queremos é que todos aqueles que gostam do Brasil, sobretudo

os que aqui vivem, neste estado, os mineiros, nos unamos, no próximo domingo, na

parte da manhã, para nos manifestar e mostrar nosso desejo, da mesma forma que o

Brasil se mobilizou quando o então presidente da República, hoje aliado à presidenta



613
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dilma, Fernando Collor conclamou os brasileiros para saírem às ruas. E os brasileiros

fizeram exatamente o contrário: foram às ruas, sim, mas de roupa preta pedindo a

saída  do  presidente  naquele  momento.  E  eu  tenho  certeza  de  que,  no  próximo

domingo, o Brasil mais uma vez vai mostrar ao partido da presidente da República

que nós estamos cansados desta roubalheira que vem se alastrando neste governo

nos últimos 12 anos.

O deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  –  Ilustre  líder,  deputado  Gustavo

Corrêa,  quero  cumprimentar  V.  Exa.  pela  intervenção,  tão  equilibrada  e  tão

necessária, na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta tarde de 11 de agosto, e dizer

da satisfação de estar com o PDT na oposição. E agora mais do que nunca o PDT

também desembarcou do governo federal, do governo do PT. Graças a Deus, agora

nós não vamos sangrar durante quatro anos, que é o que aguarda aqueles que se

mantêm aliados ao PT em Brasília. Ou seja, vão sangrar junto ao PT por quatro anos,

porque a Operação Lava Jato não vai parar por aí. E, diga-se de passagem, está

vindo aí a CPI do BNDES, quando, com certeza, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva vai ter

de  prestar  muitos  esclarecimentos,  e  o  senhor  governador  Fernando  Pimentel,

também, porque esteve também na direção daquela instituição.

Mas eu quero, da mesma forma, não só cumprimentar o deputado Gustavo Corrêa,

mas também conclamar todos os mineiros para, no dia 16, domingo próximo, às 10

horas, na Praça da Liberdade, estarmos todos lá, participando e dizendo um “não”,

chega de corrupção na Petrobras; um “Fora PT!”,  principalmente um “Fora PT do

governo federal!”. É isso que nós esperamos e por isso nós estaremos lá, mais uma

vez, para dizer “não” a essa roubalheira, para dizer “não” à corrupção.

Eu quero, presidente, ilustre deputado Gustavo Corrêa, aproveitando aqui poucos

minutos,  apenas  fazer  um  registro  muito  importante.  Hoje  de  madrugada  nós

perdemos mais um herói da segurança pública. O soldado PM Charles Coelho de

Souza, 26 anos, foi vítima – conforme entendimento até o presente momento – de um

latrocínio. Ele foi morto depois de ser baleado no final da noite dessa segunda-feira,

em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. O soldado PM Charles Coelho de

Souza Júnior, 26 anos, estava à paisana e teve a arma roubada também.

Quero aqui ainda fazer um  link, nessa situação, infelizmente, das mentiradas que
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foram contadas no ano passado e que se refletem em todo o País e se refletem

diretamente  na  morte  desse  soldado:  a  ilustre  presidente  da  República,  quando

disputava a campanha de reeleição, deputado Bonifácio Mourão, disse que atuaria

seriamente e firmemente na segurança pública, mas que, para isso, precisaria enviar

uma  proposta  de  emenda  constitucional  para  que  a  União  pudesse  atuar  em

segurança pública. A incompetência em pessoa aquela mulher, não é? É como disse

aí um certo cidadão, de cujo nome não me lembro: ela não consegue falar uma frase

que não seja desconexa. É a incompetência em pessoa. Essa mulher disse em toda a

campanha que, para a União atuar em segurança pública, era preciso enviar uma

PEC para alterar a competência, deputado Bonifácio Mourão, esquecendo-se ela que

o art. 54 diz que a segurança pública deve preservar a incolumidade das pessoas, o

patrimônio, o direito à vida, e será exercida por meio dos seguintes órgãos: primeiro

órgão, a Polícia Federal; segundo órgão, a Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, é a

União.

Mas, pasmem, as fronteiras continuam abandonadas. O PT é da linha do direito

penal mínimo. Por eles, não se prende ninguém. Por isso o crime vem avançando e a

droga devastando a sociedade. As fronteiras foram abandonadas. Estamos repetindo

isso, deputado Bonifácio Mourão, há mais de cinco anos na Comissão de Segurança

Pública.

Quero encerrar dizendo que o fora PT tem de ecoar pelo Brasil, porque situações

como essa, como a morte do próprio companheiro, poderiam ser minimizadas. Com

menos  armas  entrando  pela  fronteira  e  menos  drogas,  com  certeza  as  polícias

estaduais teriam melhores condições de atuar em segurança pública. Esperamos que

o comandante-geral da Polícia Militar ponha, de fato e de direito, a força-tarefa para

responder a este brutal assassinato de mais um herói defensor da segurança pública,

o Sd. Charles Coelho de Souza Júnior.

Parabéns a V. Exa., agradeço-lhe a atenção e o desprendimento em conceder o

seu tempo a este deputado.

O deputado  Gustavo Corrêa  –  Deputado  Bonifácio  Mourão,  antes  de  conceder

aparte a V. Exa., quero dizer que o próximo tema que me traz a esta tribuna é algo

que vimos alertando os mineiros desde que se passaram as eleições. Todos fomos
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iludidos. Eu não, tenho certeza de que V. Exa. também não, assim como outros tantos

parlamentares, mas a maioria dos mineiros foi iludida pelo governador do Estado, que

fez uma série de promessas e de compromissos que sabemos que não cumprirá.

O que mais me preocupa,  e alertei  sobre  isso no  passado,  que manteremos a

nossa linha de coerência, é que quem está mudando a coerência são os aliados do

atual  governador,  que  no  passado  faziam  críticas  a  uma  série  de  projetos  que

chegavam como o da negociação da dívida que o governador encaminhou a esta

Casa. Quero ver o apoio da base aliada agora, que mostrará exatamente a coerência

de cada um deles. Ainda mais, deputado Bonifácio Mourão, ouço aqui algo que me

deixa um pouco chateado. Determinados parlamentares que me antecederam sobem

a  esta  tribuna  para  dizer  que  o  governador  está  dando  isenção  e  incentivo  às

empresas. O que o governador tem feito é manter todos os benefícios que os ex-

governadores  Aécio  Neves,  Antonio  Anastasia  e  Alberto  Pinto  Coelho  deram  às

indústrias mineiras. O governador, através da sua Secretaria de Fazenda, na última

semana  –  e  vários  parlamentares  que  subiram  a  esta  tribuna  registraram  –  iria

revogar  um  decreto  prejudicando  os  atacadistas  da  região  do  Triângulo  Mineiro.

Quando viu a bobagem que estava fazendo, voltou atrás. E assim tenho certeza de

que vão ser os quatro anos de governo, se assim durarem.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  –  Agradeço  a  V.  Exa.  e  concordo

plenamente com suas palavras. O governo do PT é mestre em fazer isto: assumir a

paternidade de filho que não é seu. E vai fazer isso durante os quatro anos.

Deputado Gustavo Corrêa, V. Exa. que é de família de ilustres advogados, quero

nesta oportunidade saudar todos os advogados de Minas Gerais, os nossos colegas,

hoje, 11 de agosto, Dia do Advogado; e, ao mesmo tempo, compartilhar das palavras

de V. Exa.  quando mostra que a economia no País está em frangalhos. Não vou

entrar em detalhes para não prejudicar mais ainda o seu tempo, que já se restringe.

Veja, por exemplo, a BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, liga

até Belo Oriente, que é trecho de Valadares. Pela vontade de Lula e de Dilma, de

Belo Oriente a Valadares são só melhorias, vão quatro pistas daqui a Belo Oriente, na

Cenibra, e de Belo Oriente a Valadares, duas pistas. É como se Valadares fosse uma

roça. E como se todos aqueles outros municípios, além de Valadares, não existissem



616
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

em Minas Gerais. Lá se cruzam três grandes rodovias, já me cansei de falar isso,

mas vou falar sempre: a Rio-Bahia, a 381 e a 259. Isso não interessa ao governo

federal.  Mesmo assim, parou.  Estão jogando a culpa em cima da Isolux Engevix,

transferindo a culpa. Por isso já estão sendo denunciadas na Justiça Federal pelo

Ministério Público Federal.

O  governo  federal  tem  de  ter  mais  responsabilidade  na  contratação  das  suas

empresas e não dar preferência àquelas que fazem serviço no Brasil inteiro para ele e

que estão sendo, em boa parte, processadas por causa disso no petrolão, no Lava-

Jato. V. Exa. sabe disso. Enquanto o dinheiro está saindo pelo ralo, a economia está

em frangalhos e o desemprego campeando. Muito obrigado, deputado.

O deputado Gustavo Corrêa – Agradeço a V. Exa.,  deputado Bonifácio Mourão.

Pegando uma deixa do que foi dito por V. Exa., gostaria de dizer que o atual governo

estadual tem feito exatamente a mesma coisa que o governo federal fez e faz: uma

falta total de planejamento. As obras são dadas como lançadas, e todos sabemos que

não há projeto, que as obras não têm condições de ser realizadas. Como V. Exa. fez

questão de frisar  sobre a BR-381,  que,  para tristeza sobretudo do povo do Leste

mineiro,  que  V.  Exa.  tão  bem  representa,  temos  acompanhado  pelos  órgãos  da

imprensa que as obras dela já se encontram paralisadas.

O que espero, então, deputado Cristiano Silveira, é que os deputados do partido e

da  base  aliada  do  atual  governador,  que  fizeram  críticas  inúmeras  ao  governo

passado  e  subiram  a  esta  tribuna  para  dizer  que  estavam  rapando  o  tacho  do

cidadão, igual  ao que o governador tentou fazer  com a lei  do confisco – embora

saibamos que não irá fazer –, para que, quando os projetos do governador chegarem

a esta Casa – já chegaram, sobretudo o da renegociação da dívida –, quero ver a

base governista subir a esta tribuna para dizer que o atual governo, como já dito por

este parlamentar alguns meses atrás, se utilizará do chamado  control C,  control V.

Copiou ipsis litteris o que o governo passado fez.

Então,  quero  publicamente,  mais  uma vez,  agradecer  a  V.  Exa.,  deputado Hely

Tarqüínio.

* – Sem revisão do orador.
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Questão de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa – Sr. Presidente, verificando, de plano, a inexistência

de quórum, peço que V. Exa. encerre os nossos trabalhos.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, 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 LEI Nº 893/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  819/2011,  visa  instituir  a  Semana  de

Conscientização sobre o Tratamento da Fibrose Cística.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/4/2015  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, em cumprimento do disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  893/2015  tem  como  finalidade  instituir  a  Semana  de

Conscientização  sobre  o  Tratamento  da  Fibrose Cística,  ou  Mucoviscidose,  a  ser

realizada, anualmente, na primeira semana de setembro.

A proposição em análise foi examinada por esta comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A Constituição da República determina que à União compete legislar privativamente

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22; e
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aos municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, I. A

delimitação da 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  titulares  do  Executivo,  do 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  iniciativa  do

processo legislativo.

Entretanto, o projeto possui inadequações, pois prevê, no § 1º do art. 1º, que, na

semana instituída, o Estado promoverá palestras para esclarecer a sociedade sobre a

enfermidade e incentivará seu tratamento por meio de campanhas;  e,  no § 2º  do

mesmo dispositivo,  que  o  Estado  poderá  estabelecer  parceria  com  a  Associação

Mineira de Assistência à Mucoviscidose – Amam –, para a realização desses eventos.

Ressalta-se que a organização e o funcionamento da administração pública cabem,

privativamente,  ao governador,  por  força do  inciso XIV do art.  90  da Constituição

Mineira,  e  o  desrespeito  à  divisão  constitucional  das  funções  estatais  afronta  a

separação de Poderes, prevista no art. 2º da Constituição da República. Assim, não

cabe  à  norma  legal  indicar  as  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo  Poder

Executivo.

Com relação às parcerias, observa-se que a lei somente pode autorizar o Poder

Executivo a firmá-las quando há exigência constitucional para tal. Sua celebração é

ato  de  gestão  desse  Poder,  decorrente  de  sua  função  de  administrar,  também

assegurada  pelo  princípio  da  separação  dos  Poderes.  Em  decorrência  disso,  é

inadequada  a  edição  de  dispositivo  autorizando  o  Executivo  a  realizar  ação

eminentemente administrativa, que, portanto, já faz parte de suas prerrogativas.

Dessa forma, à vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que tem como finalidade corrigir as imprecisões técnicas apontadas.
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Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 893/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Fibrose Cística.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da

Fibrose Cística, a ser realizada, anualmente, na primeira semana de setembro.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Antônio Jorge – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.203/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Dom  Bosco  de  Comunicação  de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

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 1.203/2015 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Dom  Bosco  de  Comunicação  de  Muzambinho,  com  sede  no  Município  de

Muzambinho,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo realizar e divulgar programas sociais de interesse
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das comunidades carentes, especialmente jovens, idosos, crianças, grupos de mães,

deficientes físicos e pessoas de baixa renda.

Com esse propósito, a instituição busca criar, manter e administrar programas de

incentivo  à  cultura,  à  educação  e  à  promoção  social,  através  ou  não  de  canais

próprios de radiofusão cultural e educativa, tendo sempre como objetivo prioritário os

interesses comunitários.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Sociedade Dom Bosco de

Comunicação de Muzambinho, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.203/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Isauro Calais, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.278/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Celinho do Sinttrocel,  o  projeto de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Arebeldia Cultural, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015  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 1.278/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Arebeldia Cultural, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

O  parágrafo  único  do  art.  3º  do  estatuto  constitutivo  da  instituição  veda  a

remuneração de seus dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores; e, no caso

de sua dissolução, aplica-se o disposto no art. 61 do Código Civil, que determina a

destinação  de  seu  patrimônio  remanescente  a  associação  de  fins  idênticos  ou

semelhantes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.278/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Professor Neivaldo, relator – Antônio Jorge – Isauro

Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.492/2015

Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório

De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

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 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 1.492/2015 pretende 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,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
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como escopo a assistência  social  na prevenção,  recuperação e reinserção social,

relacionada com a dependência química de adultos, bem como o apoio às famílias

envolvidas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela CTSMA no Município de

Itatiaiuçu,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.492/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Ione Pinheiro, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.520/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Central de Passos da Sociedade São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Passos.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.520/2015 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central de Passos da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Passos, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

que tem como escopo estimular e exercer a caridade no campo da assistência social

e da promoção humana.

Com esse propósito, a instituição observará, no desenvolvimento das atividades, os

princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da

economicidade e da eficiência, e não fará distinção alguma quanto a raça, cor, sexo,

condição  social,  credo  político  ou  religioso  ou  quaisquer  outras  formas  de

discriminação.



623
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Conselho Central de Passos

da  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.520/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Isauro Calais, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.668/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.678/2013, visa declarar de utilidade pública a

Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Capelinha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/5/2015  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 1.668/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Capelinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 34 (com alteração

registrada em 18/12/2014) determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente  será  destinado  a  entidade  reconhecida  como  de  utilidade  pública

municipal  e  com  atividades  afins  às  da  fundação  dissolvida;  e  o  art.  37  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros ou instituidores.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.668/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Professor Neivaldo, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.741/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica União e Justiça, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2015  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 1.741/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica União e Justiça, 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 § 2º do art. 12 impede a
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remuneração das atividades de seus dirigentes; e o § 2º do art. 18 determina que, na

hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  ao  seu Grande

Oriente ou, na inexistência deste, ao GOB.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.741/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Professor Neivaldo – Isauro

Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 264/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Inácio Franco,  a  proposição em epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.196/2014, tem por objetivo alterar a Lei nº

20.304, de 26 de julho de 2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Presidente Juscelino o imóvel que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição, em seus aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  28/4/2015,  a  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais, para que esta se manifestasse sobre a pretendida alteração.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei  nº  20.304,  de  2012,  autorizou o Poder  Executivo a doar  ao Município de

Presidente Juscelino o imóvel com 10.000m² situado na Rua Dr. Paulo Salvo, nº 70,

Centro,  nesse município,  para  a  construção  de  área cultural  e  o  cultivo  de  horta

comunitária. Essa norma determinava, ainda, que o imóvel reverteria ao patrimônio

do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
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de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista (art. 2º); que, findo igual

prazo, essa autorização perderia seu efeito se o município não tivesse procedido ao

registro do bem (art. 3º); e que o município encaminharia à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento comprobatório da utilização do imóvel

conforme a destinação prevista (art. 4º).

Pretende o Projeto de Lei nº 264/2015 que o imóvel seja utilizado para a realização

de atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que o projeto de horta comunitária

foi extinto e substituído pelo Projeto Horta Domiciliar, realizado em parceria com a

Emater,  buscando  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a  garantia  de  segurança

alimentar e nutricional. Por outro lado, o imóvel objeto da proposição em análise está

localizado em frente à Secretaria Municipal de Saúde, sendo de interesse público sua

utilização para atividades relacionadas a essa área, como a unidade de fisioterapia e

o núcleo de assistência à saúde da família.

É  importante  observar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de

observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública,

prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em

que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de

normas dessa natureza, em obediência ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art.

17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda é constatada nas

cláusulas de destinação e de reversão.

Nota-se que continua em vigência o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, iniciado em 2012 e com término previsto para 2017, para

que o donatário dê ao bem a finalidade indicada no parágrafo único do art. 1º da Lei

nº  20.304, de 2012. Por tal  razão,  será alterado apenas o parágrafo único de tal

dispositivo, não havendo necessidade de apresentação de nova cláusula de reversão

do imóvel ao patrimônio do doador.

Por fim, a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a

esta Casa a Nota Técnica nº 20/2015, da Seplag, posicionando-se favoravelmente à

alteração  desejada,  uma  vez  que  a  finalidade  pública  atribuída  ao  bem  está

preservada  e  que  a  alteração  possibilitará  melhor  atendimento  à  população,

beneficiando a comunidade local.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 264/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Antônio  Jorge –  Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.006/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Braulio  Braz,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.265/2014, autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Brás Pires o imóvel que especifica.

Publicada  no Diário  do  Legislativo de  11/4/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da proposição, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na  reunião  de  19/5/2015,  a  relatoria  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento Interno, o projeto fosse encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil

e  de Relações Institucionais,  para que esse órgão informasse esta Casa sobre a

situação  efetiva  do  imóvel  e  se  haveria  algum  óbice  à  transferência  de  domínio

pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.006/2015 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Brás Pires o imóvel com área de 10.000m² situado no Povoado Ribeirão de Santo

Antônio, nesse município, e registrado sob o nº 14.867, a fls. 120 do Livro 3-IS.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o
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art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado. Atendendo a

essa  determinação,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição destina  o  bem à

construção de uma escola.

Ainda 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.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais enviou a esta Casa a Nota Técnica nº 11/2015, da Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão – Seplag –, posicionando-se favoravelmente à pretendida

transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação concorda

com a doação, desde que a área a ser doada à municipalidade seja alterada para

6.000m², uma vez que a Escola Estadual José Alves de Magalhães ocupa a área de

4.000m².

Acatando a orientação do Poder Executivo, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar a área de

6.000m²  e  de  acrescentar  seu  memorial  descritivo  para  a  efetivação  do

desmembramento.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.006/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Brás  Pires  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 Brás Pires a

área de 6.000m² (seis mil metros quadrados), conforme descrição do anexo desta lei,

a ser desmembrada do imóvel com 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no

povoado Ribeirão  de  Santo  Antônio,  s/nº,  nesse município,  e  registrado sob o  nº

14.867, a fls. 120 no Livro 3-IS, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Ubá.
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Parágrafo  único  –  O imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à

construção de uma escola municipal.

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

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

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

Art.  3º  –  O  Município  de  Brás  Pires  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

nos termos do parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2015.)

A área a ser doada apresenta as seguintes divisas e dimensões: possui a frente

para a área remanescente e a Rua José Alves de Magalhães, numa extensão de

100m,  posicionados  entre  o  ponto  da  direita,  de  coordenadas  20º55'15.09”S  e

43º14'40.80”O,  e  o  ponto  da  esquerda,  de  coordenadas  20º55'18.29”S  e

43º14'41.06”O; a lateral esquerda divide com o terreno vizinho na extensão de 60m,

entre os pontos de coordenadas, na frente,  20º55'18.29”S e 43º14'41.06”O e, nos

fundos, 20º55'18.43”S e 43º14'39.48”O; a lateral direita divide com terreno vizinho na

extensão  de  60m,  entre  os  pontos  de  coordenadas,  na  frente,  20º55'15.09”S  e

43º14'40.80”O e, nos fundos, 20º55'15.32”S e 43º14'39.00”O; nos fundos, divide com

terreno vizinho na extensão de 100m, entre os pontos de coordenadas, da direita,

20º55'15.32”S  e  43º14'39.00”O  e,  da  esquerda,  20º55'18.43”S  e  43º14'39.48”O,

totalizando 6.000m² (seis mil metros quadrados).

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Professor Neivaldo – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.544/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 2.544/2015, do governador do Estado, encaminhado por meio

da  Mensagem  nº  53/2015,  “dispõe  sobre  o  parcelamento  de  créditos  estaduais,
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tributários e não tributários, dos quais sejam devedoras empresas em processo de

recuperação judicial”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/8/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça 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  o  parcelamento  de  créditos  estaduais,

tributários e não tributários, dos quais sejam devedoras empresas em processo de

recuperação judicial.

Segundo  o  governador  do  Estado,  na  mensagem  que  acompanha  o  projeto,  a

proposição tem por finalidade regulamentar, no âmbito estadual, o parcelamento de

créditos  estaduais  dos  quais  sejam  devedoras  empresas  em  processo  de

recuperação judicial, uma vez que esta matéria ainda não se encontra devidamente

normatizada no Estado.  Observa que “a implementação proposta  se encontra em

conformidade com o tratamento dado ao tema em âmbito federal, notadamente no

que diz respeito à promulgação da Lei Federal n° 13.043, de 13 de novembro de

2014,  que incluiu  o art.  10-A na Lei  Federal  n°  10.522,  de 19 de  julho de  2002,

instituindo o parcelamento dos débitos das empresas que obtiverem o deferimento da

recuperação judicial”.  Ademais,  justifica  que “a regulamentação  ora  pretendida  se

consubstancia em medida relevante para efetivação da recuperação judicial e, via de

consequência,  da  preservação  da  empresa  e  de  sua  função  social,  máximas  do

ordenamento jurídico pátrio”.

Feitas tais considerações, passemos à análise do projeto.

As  matérias  constantes  no  projeto  se  inserem  no  domínio  da  competência

legislativa  estadual.  Compete  ao  Estado-membro  legislar  sobre  direito  tributário  e

direito financeiro, nos termos do art. 24, I, da Constituição da República, observando

as normas  gerais  contidas no  Código  Tributário  Nacional  (Lei  nº  5.172,  de  1966,

recepcionada  com  status de  lei  complementar)  e  os  princípios  que  regem  esses

ramos do direito público. A proposição se refere a créditos decorrentes de tributos
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estaduais, restando plenamente enquadrada na moldura de repartição constitucional

de competências tributárias.

No  que  concerne  aos  créditos  estaduais  não  tributários,  também  objeto  da

proposição, vale observar que são aqueles decorrentes de uma relação jurídica com

o poder público, que não tem fundo tributário. São exemplos: multas pelo exercício do

poder de polícia, 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; 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,  apesar  de  não se submeterem à  legislação de normas  gerais  de

direito  tributário  (art.  146,  III,  da  Constituição da República),  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. E, com o

advento da Lei nº 21.735, de 2015, foi uniformizado o tratamento dos mencionados

créditos em relação aos créditos tributários do Estado.

Note-se,  bem assim,  que o  governador  do  Estado,  nos  termos  da Constituição

mineira, é competente para deflagrar o processo legislativo em relação à matéria.

A Lei Complementar nº 118, de 2005, acrescentou dispositivos no Código Tributário

Nacional  com intuito  de  adaptar  a  norma geral  do  direito  tributário  às  alterações

realizadas pela nova lei  de  falências,  recuperação judicial  e  extrajudicial  –  Lei  nº

11.101, de 2005. Nesse contexto, foram acrescentados ao art. 155-A os parágrafos 3º

e 4º, que assim dispõem:

“Art. 155-A – O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas

em lei específica.

(...)

§  3°  – Lei  específica disporá sobre  as  condições de parcelamento  dos créditos

tributários do devedor em recuperação judicial.

§ 4° – A inexistência da lei específica a que se refere o § 3° deste artigo importa na

aplicação das leis  gerais  de  parcelamento do ente  da  Federação ao devedor  em
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recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior

ao concedido pela lei federal específica”.

No âmbito federal, já ocorreu a regulamentação do parcelamento de empresas em

recuperação judicial, com a edição da Lei Federal n° 13.043, de 2014, que incluiu o

art.  10-A na Lei  Federal  n°  10.522,  de 2002.  Todavia,  até o momento não há no

Estado  legislação  específica  sobre  parcelamento  das  empresas  em  recuperação

judicial, merecendo o tema, portanto, a atuação do legislador.

Ressalte-se  ainda  que  o  parcelamento  de  débitos  tributários  de  empresas  em

processo de recuperação judicial já foi objeto de deliberação pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária, que editou o Convênio ICMS nº 59, de 22 de junho de 2012.

Isto é, todos os estados concordaram em conceder um prazo de 84 meses para que

contribuintes nessa situação possam pagar seus débitos.

É  importante  ressalvar  que  o  prazo  previsto  pelo  convênio  é  pequeno  se

considerarmos as dívidas que parte dessas companhias tem e o fato de que muitas

têm conseguido, no Judiciário, obter parcelamentos ainda maiores. Assim, uma vez

que o objetivo da medida ora em análise também é contribuir  para a redução da

judicialização da matéria, minimizando a necessidade de intervenção do Judiciário e

assegurando a almejada razoável duração do processo, consideramos importante a

previsão de maior  número de parcelas  – 100 prestações –, conforme previsto na

proposição.

Observe-se  ainda  que  o  maior  número  de  parcelas  para  as  microempresas  e

empresas de pequeno porte – 120 prestações – dá cumprimento ao parágrafo único

do art. 68 da Lei nº 11.101, de 2005, que dispõe que tais pessoas jurídicas farão jus a

prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas.

A proposição está em harmonia, também, com a Lei Complementar n° 101, de 2000

– Lei de Responsabilidade Fiscal –, que prevê rigorosos parâmetros para o trato da

receita  pública,  na  medida  em que,  em  nenhum momento,  o  principal  do  crédito

estadual será afetado pelo programa de parcelamento em tela.

Verificamos, portanto, que, do ponto de vista jurídico, a proposição encontra-se apta

a prosseguir em seu trâmite no processo legislativo.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.544/2015.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  João  Alberto  –  Antônio  Jorge  –  Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.544/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O Projeto de Lei nº 2.544/2015, de autoria do governador do Estado, encaminhado

por  meio  da  Mensagem  nº  53/2015,  “dispõe  sobre  o  parcelamento  de  créditos

estaduais,  tributários  e  não  tributários,  dos  quais  sejam  devedoras  empresas  em

processo de recuperação judicial”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Vem  agora  a  esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  tela  dispõe  sobre  o  parcelamento  de  créditos  estaduais,

tributários e não tributários, dos quais sejam devedoras empresas em processo de

recuperação judicial.

Na mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado destaca que a

proposição tem por finalidade regulamentar, no âmbito estadual, o parcelamento de

créditos  estaduais  dos  quais  sejam  devedoras  empresas  em  processo  de

recuperação judicial, uma vez que esta matéria ainda não se encontra devidamente

normatizada no Estado de Minas Gerais.

Acrescenta também que “a implementação proposta encontra-se em conformidade

com o tratamento dado ao tema em âmbito federal, notadamente no que diz respeito

à promulgação da Lei Federal n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, que incluiu o

art. 10-A na Lei Federal n° 10.522, de 19 de julho de 2002, instituindo o parcelamento

dos débitos das empresas que obtiverem o deferimento da recuperação judicial”.
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Ademais,  justifica  que  “a  regulamentação  ora  pretendida  consubstancia-se  em

medida relevante para efetivação da recuperação judicial e, via de consequência, da

preservação da empresa e de sua função social, máximas do ordenamento jurídico

pátrio”.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou que as matérias do

projeto são de competência legislativa estadual,  e que o governador do Estado é

competente  para  deflagrar  o  processo  legislativo  a  elas  relacionado.  Observou

também que, no âmbito federal, o parcelamento de empresas em recuperação judicial

já foi regulamentado com a edição da Lei Federal n° 13.043, de 2014, mas que, até o

momento, no Estado de Minas Gerais, não há legislação específica sobre a matéria. A

comissão ressaltou ainda que o parcelamento de débitos tributários de empresas em

processo de recuperação judicial já foi objeto de deliberação pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária, que editou o Convênio ICMS nº 59, de 22 de junho de 2012.

Conforme  já  explicitado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  é  importante

observar que  o prazo previsto pelo convênio,  que é de 84 meses,  é pequeno se

considerarmos as dívidas que parte dessas companhias possuem e o fato de que

muitas  têm conseguido,  no  Judiciário,  obter  parcelamentos  ainda maiores.  Assim,

uma vez que o objetivo da medida em análise também é de contribuir para a redução

da judicialização da matéria, minimizando a necessidade de intervenção do Judiciário

e assegurando a almejada razoável duração do processo, consideramos importante a

previsão de maior  número de parcelas  – 100 prestações –, conforme previsto na

proposição.

No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, o maior número de

parcelas – 120 prestações – dá cumprimento ao parágrafo único do art. 68 da Lei nº

11.101,  de  2005,  que  dispõe  que  tais  pessoas  jurídicas  farão  jus  a  prazos  20%

superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas.

Quanto à análise da repercussão orçamentária e financeira, que compete a esta

comissão, ressaltamos que a proposição está em harmonia com a Lei Complementar

n°  101,  de 2000 –  Lei  de  Responsabilidade Fiscal  –,  que estabelece normas  de

finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, na medida em que,

em nenhum momento, o principal do crédito estadual será afetado pelo programa de
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parcelamento  em  tela.  Assim,  o  projeto  em  pauta  não  acarreta  desequilíbrio  na

situação fiscal do Estado.

No  entanto,  para  aprimorar  o  projeto  e  melhor  adequá-lo  à  técnica  legislativa,

apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.544/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o parcelamento de créditos estaduais, tributários e não tributários, dos

quais sejam devedoras empresas em processo de recuperação judicial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – Os créditos tributários e não tributários dos quais o Estado de Minas Gerais

seja  titular,  de  responsabilidade  do  devedor  que  pleitear  ou  tiver  deferido  o

processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51 e 52 da Lei Federal

nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão ser parcelados nos termos desta lei,

observada a regulamentação do Poder Executivo.

Art. 2º – O parcelamento abrangerá todos os créditos tributários e não tributários

existentes  em  nome  do  devedor,  na  condição  de  contribuinte  ou  responsável,

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, ressalvados

os parcelamentos em curso.

§ 1º – Parecer aprovado pelo Advogado-Geral do Estado, admitida a delegação,

poderá excluir da norma prevista no caput crédito tributário que contenha matéria cujo

tempo  processual  de  demanda  ou  outras  situações  específicas  recomendem  tal

medida.

§  2º  –  Os  créditos  consolidados  na  data  do  requerimento  do  parcelamento,

incluindo juros, multas e demais acréscimos legais, poderão ser pagos:

I  –  tratando-se  de  microempresas  e  empresas  de pequeno  porte,  regularmente

enquadradas  no  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e

Contribuições – Simples Nacional –, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123,

de 14 de dezembro de 2006, em até cento e vinte parcelas, calculadas observando-

se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
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a) da 1ª à 12ª parcela: 0,30% (zero vírgula trinta por cento);

b) da 13ª à 24ª parcela: 0,40% (zero vírgula quarenta por cento);

c) da 25ª à 36ª parcela: 0,60% (zero vírgula sessenta por cento);

d) da 37ª à 119ª parcela: 1% (um por cento);

e) 120ª parcela: saldo devedor remanescente;

II  –  nos  demais  casos,  em  até  cem  parcelas,  calculadas  observando-se  os

seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

a) da 1ª à 12ª parcela: 0,30% (zero vírgula trinta por cento);

b) da 13ª à 24ª parcela: 0,40% (zero vírgula quarenta por cento);

c) da 25ª à 36ª parcela: 0,60% (zero vírgula sessenta por cento);

d) da 37ª à 99ª parcela: 1,30% (um vírgula trinta por cento);

e) 100ª parcela: saldo devedor remanescente.

§ 3º – Na hipótese prevista no § 2º, inciso I, em se tratando de ICMS, o crédito

deverá  ter  sido  constituído de  forma isolada pelo  Estado e  não estar  inscrito  em

dívida ativa da União.

§ 4º – As parcelas serão mensais e sucessivas.

§ 5º – Sobre o valor das parcelas, incidirão juros moratórios equivalentes à taxa

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic –, calculados na

data  do  efetivo  pagamento,  nos  termos  do  art.  226  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, ou pelo índice que vier a substituí-la na atualização dos créditos

estaduais, tributários ou não.

§ 6º – O devedor em recuperação judicial poderá desistir  dos parcelamentos em

curso  e  solicitar  que  eles  sejam  parcelados  nos  termos  desta  lei,  observado  o

seguinte:

I – a concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens e direitos do

devedor  ou  de  seus  responsáveis  que tenham  sido  constituídos  em garantia  dos

respectivos créditos;

II – havendo fiança no parcelamento em curso, o fiador deverá firmar outro termo,

ressalvada a hipótese de oferecimento de nova garantia aceita pelo credor.

Art. 3º – A cada recolhimento, os valores serão imputados para o pagamento dos

débitos  da  empresa  em  processo  de  recuperação  judicial,  considerando  a  sua
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respectiva natureza original, obedecida a ordem inversa da classificação prevista no

art. 83 da Lei Federal nº 11.101, de 2005, devendo ser extinto, por último, o devido na

condição de sujeito passivo por substituição tributária.

Art. 4º – O parcelamento de que trata esta lei implica:

I – reconhecimento do crédito e renúncia à impugnação, reclamação ou recurso a

ele relacionado;

II – desistência da ação, caso o crédito constitua objeto de processo judicial;

III – confissão extrajudicial irrevogável e irretratável do crédito;

IV – renúncia do direito sobre o qual se funda ou se fundariam as ações judiciais.

Art. 5º – O devedor em recuperação judicial poderá aderir ao parcelamento de que

trata esta lei apenas uma vez, vedado o reparcelamento.

§ 1º – É admitida a inclusão, no parcelamento concedido, de créditos tributários e

não tributários, desconhecidos quando da consolidação, desde que referentes a fatos

anteriores ao requerimento.

§ 2º – Na hipótese prevista no § 1º, o crédito incluído será acrescido às parcelas

restantes,  mediante  a  divisão  do  valor  atualizado  pelo  número  de  frações  não

quitadas.

Art.  6º  – Implicará  imediata  revogação do parcelamento,  independentemente de

comunicação prévia, ficando o saldo devedor automaticamente vencido, qualquer das

seguintes hipóteses:

I – a desistência do pedido de recuperação judicial de que trata o art. 51 da Lei

Federal nº 11.101, de 2005;

II – o indeferimento do processamento da recuperação judicial de que trata o art. 52

da Lei Federal nº 11.101, de 2005;

III – a não concessão da recuperação judicial de que trata o art. 58 da Lei Federal

nº 11.101, de 2005;

IV – o não pagamento de duas parcelas consecutivas ou cinco alternadas, ou o não

pagamento de uma parcela, estando pagas todas as demais;

V – a inadimplência relativa a mais de um crédito tributário exigível;

VI – a decretação da falência.

Parágrafo  único  –  Na  hipótese  prevista  no  caput,  o  saldo  remanescente  será,
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conforme o caso, inscrito em dívida ativa ou encaminhado para prosseguimento da

execução.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Arnaldo Silva – Tito Torres – Durval Ângelo –

Celise Laviola.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 908/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência da ALMG seja encaminhado ao corregedor-geral do Tribunal de Justiça

pedido  de  informações  sobre  as  apurações  das  denúncias  apresentadas  contra

Joaquim Martins Gamonal, juiz da Vara de Família e Cível da Infância e da Juventude

da Comarca de Barbacena.

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

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 autoridades estaduais. Ademais,

a Lei Federal nº 12.527, de 2011, garante o acesso a informações conforme previsto

no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da

Constituição Federal – no caso em tela, aplica-se, em particular, o art. 1º dessa lei,

combinado com o inciso I do art. 6º e o art. 7º.

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.

O requerimento em comento originou-se da 6ª Reunião Extraordinária da Comissão

de Direitos  Humanos  desta  Casa,  realizada em  Barbacena em 11/5/2015,  com a
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finalidade de debater supostas irregularidades e abusos em processos judiciais de

perda de guarda de filhos e de poder familiar por mães humildes, usuárias de drogas,

e prostitutas, bem como a destinação abusiva das crianças para adoção. Participaram

dessa audiência pública diversos convidados, entre os quais Herbert José Almeida

Carneiro e Doorgal Gustavo Borges de Andrada, desembargadores do TJMG, e uma

ampla  plateia,  que  também  se  manifestou  ao  microfone  mediante  inscrições.  Os

debates  ali  ocorridos  demonstraram  opiniões  bastante  divergentes  acerca  das

decisões proferidas pelo juiz Joaquim Martins Gamonal, da Vara de Família e Cível da

Infância  e  da  Juventude de Barbacena,  sobre  certos  processos de destituição do

poder familiar e adoção naquela comarca.

Sem embargo, pode-se afirmar que a matéria se reveste de inegável importância.

Afinal, o tema central é o do melhor interesse da criança e de sua proteção integral,

doutrinas cristalizadas na Lei Federal nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do

Adolescente –, que devem ser observadas em quaisquer circunstâncias, inclusive de

modo a satisfazer o princípio da prioridade absoluta à infância, insculpido no art. 227

da  Constituição  Federal,  o  qual  se  sobrepõe,  como  apontam  diversas  decisões

judiciais e opiniões de especialistas, aos da moralidade e da impessoalidade.

No  caso  em  questão  e  tendo  em  vista  os  debates  da  reunião  que  originou  a

solicitação aqui analisada, ficou evidenciada a necessidade de esclarecimentos por

parte das autoridades competentes sobre o assunto, seja para se tomar as medidas

cabíveis,  se  comprovadas  necessárias,  ou  para  isentar  o  juiz  Joaquim  Martins

Gamonal das denúncias que sobre ele pesam – destacando-se que foi mencionada a

apuração, já em curso, dessas denúncias por parte da Corregedoria-Geral do TJMG.

Ressalte-se, por fim, que a proposição da Comissão de Direitos Humanos encontra

respaldo nas alíneas “a” e “c” do inciso V do art. 102¹ e no inciso X do art. 100² do

Regimento Interno da ALMG; e que se pode também considerar motivado pelo caput

e inciso I do § 2º do art. 73³ da Constituição Estadual.

Esses  comentários  apontam  que  a  proposição  em  tela,  para  além  de  sua

procedência jurídica e normativa, assenta-se sobre finalidade específica e relevante e

reveste-se de motivação suficiente e justificada, o que embasa o seu acolhimento.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 908/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

¹ “Art. 102 – São matérias de competência das comissões permanentes, observado

o disposto no art. 100, especificamente:

(…)

V – da Comissão de Direitos Humanos:

a) a defesa dos direitos individuais e coletivos;

(…)

c)  a  defesa  dos  direitos  das  etnias,  das  mulheres  e  dos  grupos  sociais

minoritários;”.

² “Art. 100 – Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe:

(…)

X –  receber  petição,  reclamação,  representação  ou queixa  de  qualquer  pessoa

contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas;”.

³ “Art. 73 – A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.

(…)

§ 2º – É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato,

fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado

público e de que tenham resultado ou possam resultar:

I  –  ofensa  à  moralidade  administrativa,  ao  patrimônio  público  e  aos  demais

interesses legítimos, coletivos ou difusos;”.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.284/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  a

proposição em análise 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-se o cronograma de execução das obras e
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de repasses de recursos financeiros ao Município de Juiz de Fora para fins de efetiva

finalização das obras do Hospital Regional de Juiz de Fora”.

Originada de requerimento aprovado em reunião dessa comissão no dia 1º/6/2015

e publicada no  Diário do Legislativo de 2/7/2015, vem a este órgão colegiado para

receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por  meio  do  Requerimento  nº  1.284/2015,  a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,

Comércio e Cooperativismo, atendendo a requerimento do deputado Noraldino Júnior

aprovado na 3ª Reunião Extraordinária de 1º/6/2015, solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de informações sobre a continuidade das obras da via

de acesso ao aeroporto de Juiz de Fora, explicitando-se o cronograma de execução

das obras. Solicita ainda sejam explicitados os repasses de recursos financeiros ao

Município  de  Juiz de  Fora,  para  fins  de  efetiva  finalização das  obras do Hospital

Regional de Juiz de Fora.

A iniciativa da proposição encontra amparo legal. Na Constituição da República, o

inciso X do art. 49 estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e

o controle dos atos do Poder Executivo. Na Constituição do Estado, os arts. 73 e 74

atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do

Estado e os §§ 2º e 3º do art. 54 autorizam a Mesa da Assembleia a encaminhar

pedido  de  informação  a  secretário  de  Estado,  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta e a outras autoridades estaduais, determinando que a recusa,

o  não  atendimento  no  prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa

constituem infrações administrativas, sujeitas a responsabilização.

Como  o  requerimento  atende  às  atribuições  de  fiscalização  e  controle

constitucionalmente  previstas  para  o  Poder  Legislativo,  entendemos  merecer

aprovação.

Por  fim,  cumpre-nos  observar  que  o  requerimento  em  análise  busca  obter

informações de competência do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais – DER-MG – e da Secretaria de Estado de Saúde. Assim, para dar

melhor encaminhamento à proposição, apresentamos o Substitutivo nº 1.
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Conclusão

Somos pela aprovação do Requerimento nº 1.284/2015 na forma do Substitutivo nº

1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  atendendo  a

requerimento do deputado Noraldino Júnior aprovado na 3ª Reunião Extraordinária de

1º/6/2015,  solicita  sejam  encaminhados:  1)  ao  diretor-geral  do  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – pedido de informação

sobre a  continuidade das obras  da  via de acesso ao aeroporto  de Juiz de  Fora,

explicitando-se o cronograma de execução das obras; 2) ao secretário de Estado de

Saúde pedido de informação sobre os repasses de recursos financeiros ao Município

de Juiz de Fora, para fins de efetiva finalização das obras do Hospital Regional de

Juiz de Fora.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Braulio Braz, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.317/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, atendendo a

requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a matéria em epígrafe solicita envio à

Companhia  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  de  pedido  de

informações sobre contratos de concessão de água mineral em municípios mineiros.

Publicada no  Diário do Legislativo de 3/7/2015, vem a este órgão colegiado para

receber parecer nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em estudo requer seja encaminhado ao presidente da Codemig pedido de

informações sobre 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
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contrato, do distrato que culminou no seu rompimento e do novo contrato temporário,

celebrado  com  a  mesma  empresa  e  para  a  mesma finalidade.  É  decorrente  de

audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização realizada

em 9/6/2015, que teve por finalidade debater o rompimento do contrato de exploração

das fontes de águas minerais em diversos municípios.

Conforme  exposto  naquela  audiência  pelos  deputados  e  por  lideranças  dos

municípios afetados, a exploração de águas minerais é importante fonte de renda

para as localidades, e o encerramento do envase representaria perda de atividade

econômica.  De  acordo  com  o  relato  das  autoridades  presentes,  o  contrato  de

exploração firmado entre a empresa Copasa Águas Minerais de Minas e a Codemig

foi rompido, sendo substituído por outro, que será temporário. A ausência, entretanto,

de representantes do Poder Executivo, não permitiu o esclarecimento dos termos do

rompimento do contrato antigo e da celebração do novo contrato. Dessa forma, o

envio  para  esta  Casa  de  cópia  dos  documentos  solicitados  pela  Comissão  de

Assuntos  Municipais  e  Regionalização  seria  bastante  útil  e  proveitoso  para  o

esclarecimento da situação dos municípios afetados.

Do ponto de vista da competência desta Casa sobre o tema, cabe destacar que o

art. 54, § 3º, da Constituição Estadual, confere à Mesa da Assembleia poder para

“encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa,

ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa

constituem  infração  administrativa,  sujeita  a  responsabilização”.  Uma  vez  que  a

Codemig é uma empresa pública, controlada pelo Estado, ela integra a administração

indireta.  Desta  forma,  e  considerando  o  artigo  citado  da  Constituição  Estadual,

verifica-se que o envio do pedido de informações encontra amparo legal.

Assim, considerando o poder fiscalizador atribuído a este Parlamento, a importância

do tema para os municípios  afetados e para  o Estado como um todo,  e estando

supridos os requisitos para a tramitação da matéria, é adequado que ela prospere

nesta Casa.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.317/2015.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.384/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão de Segurança Pública,  a  proposição em tela  solicita  à

Presidência da ALMG 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, edital 2013.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/7/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Em Belo Horizonte, o serviço de perícia criminal da Polícia Civil é desempenhado

pelo  Instituto  de  Criminalística.  A  atividade  pericial  está  prevista  no  Código  de

Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689, de 1941), no título que trata da produção de

provas, e é de suma relevância para o funcionamento do sistema de justiça criminal.

A proposição em pauta almeja obter informações sobre dados que demonstrem a

existência de demanda pela convocação de excedentes ao cargo de perito criminal,

objeto do concurso público da Polícia Civil, no âmbito do edital de 2013. O objetivo da

proposição  é  salutar,  já  que  esta  Casa  tem  sido  acionada  recorrentemente  para

mediar debates acerca de problemas que afetam a perícia criminal do Estado.

Ressalte-se que a iniciativa, além de meritória, é legal, uma vez que o art. 54, § 3º,

da Constituição de Minas Gerais assegura à ALMG a competência para “encaminhar

pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao

comandante-geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais”, cuja “recusa,

ou o  não  atendimento  no  prazo  de  30 dias,  ou  a  prestação de  informação  falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.384/2015.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia,10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.419/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao presidente da

Assembleia Legislativa seja encaminhado pedido de informações ao secretário de

Estado de Saúde de Minas Gerais sobre o total de recursos financeiros destinados à

construção do Hospital Público Regional de Divinópolis.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/7/2015,  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, oriundo da 11ª reunião extraordinária da Comissão de

Saúde, realizada em Divinópolis no dia 26/5/2015, visa a obter informações sobre o

total de recursos financeiros destinados à construção do Hospital Público Regional

naquele município.

De acordo com o relato dos presentes na supracitada reunião, Divinópolis atende a

um grande número de pacientes provenientes de municípios vizinhos, sem a devida

contrapartida financeira pactuada entre eles, o que sobrecarrega suas unidades de

saúde. Esse fato é agravado pela diminuição do número de atendimentos realizados

no  Hospital  São  João  de  Deus,  que passa  por  um  período  de  crise  econômico-

financeira devido ao atraso dos repasses de recursos pelo Estado, pela União e pelo

próprio município.

A conclusão das obras do Hospital Público Regional de Divinópolis poderá trazer

uma solução satisfatória para a situação descrita, uma vez que com esse hospital a

oferta  de  leitos  poderia  atender  satisfatoriamente  à  região,  por  meio  de  ação

compartilhada entre município, estado e União.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, a saúde é um direito universal

e dever do Estado, e deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Além disso, as políticas
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promovidas pelo Estado devem garantir o acesso universal e igualitário às ações e

serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Diante  da  sobrecarga  das  unidades  de  saúde  de  Divinópolis,  a  população  do

município  e  sua região  não está  tendo o  adequado atendimento  hospitalar.  Além

disso,  cabe  ao  poder  público  promover  as  ações  necessárias  para  garantir  a

qualidade de vida dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. Se os

direitos do cidadão não estão sendo respeitados por questões da administração, o

pedido de informações ora apresentado é oportuno, uma vez que o conhecimento dos

dados solicitados trará subsídios para que esta Casa possa desempenhar o papel

que lhe é constitucionalmente atribuído de controle e fiscalização dos atos do Poder

Executivo.

Por fim, o pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais

integra as ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é

amparado pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. O requerimento

em análise não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.419/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.420/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde solicita ao presidente

da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde

pedido de informações sobre o repasse de recursos financeiros ao Hospital João de

Deus de Divinópolis, nos últimos 8 anos.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/7/2015,  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 durante audiência pública da Comissão de
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Saúde  realizada  em  26/5/2015  em  Divinópolis  para  debater  a  difícil  situação

financeira do Hospital São João de Deus, visa obter informações do secretário de

Estado de Saúde sobre o repasse de recursos ao hospital nos últimos 8 anos.

Referência no atendimento hospitalar da população de Divinópolis e de sua região

de saúde, o Hospital São João de Deus presta atendimento pelo Sistema Único de

Saúde, por meio de contrato firmado com a prefeitura municipal de Divinópolis.  O

financiamento  das  atividades  prestadas  pelo  hospital  aos  beneficiários  do  SUS é

realizado com recursos do Município de Divinópolis, do Estado e da União.

Segundo informações obtidas pela Comissão de Saúde na mencionada audiência

pública, o hospital  tem aproximadamente R$12.000.000,00 a receber,  se somados

valores a serem repassados pelo Estado, pela União e pelo próprio município. Além

disso, a dívida consolidada do hospital, em 2014, foi de R$118.000.000,00.

De acordo  com  matéria  publicada no  site da  Rede Globo,  os  atendimentos  do

hospital estavam suspensos desde 3/3/2015, em virtude da falta de pagamento aos

funcionários  da  instituição,  e  foram  retomados  em  1º/7/2015.  Entretanto,  ainda

segundo a notícia, os atendimentos reabertos foram destinados apenas aos pacientes

da  rede  suplementar  de  saúde.  (Disponível  em:  <http://g1.globo.com/mg/centro-

oeste/noticia/2015/07/hospital-sao-joao-de-deus-retoma-clinica-medica-em-

divinopolis.html>; acesso: 20 jun. 2015)

Como  parte  do  processo  de  reestruturação  e  reabertura  de  alguns  serviços  e

ampliação dos atendimentos pelo hospital, representantes da Secretaria de Estado de

Saúde – SES – e do corpo clínico do hospital se reuniram em 7/7/2015. Na ocasião, a

subsecretária de Políticas e Ações de Saúde, Míriam Maria de Souza, informou que

todos os  repasses  mensais  de  custeio  para  o  Hospital  São João de Deus  foram

colocados em dia, incluindo os pagamentos pendentes e em atraso deixados pela

gestão anterior. Esclareceu ainda que a SES articulou com o Ministério da Saúde a

liberação  de  R$3.257.121,00,  pendentes  desde  2014,  do  Incentivo  de  Adesão  à

Contratualização.

Entendemos que as informações solicitadas no requerimento são relevantes para o

adequado  exercício  da  função  fiscalizadora  do  Poder  Legislativo  e  para  o
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acompanhamento  da  reabertura  dos  atendimentos  hospitalares  prestados  aos

beneficiários do SUS na região de saúde de Divinópolis.

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as

ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. O requerimento em análise

não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.420/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Braulio Braz, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.422/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Saúde, por meio da proposição em epígrafe, solicita ao presidente

da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde

pedido  de  informações  sobre  como  é  realizado  o  fluxo  de  abastecimento  de

medicamentos distribuídos pelo SUS para os municípios e qual a responsabilidade de

cada um dos entes federados.

Após a publicação no Diário do Legislativo de 9/7/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise tem por objetivo solicitar informações sobre o fluxo de

abastecimento de medicamentos para os municípios e qual a responsabilidade de

cada  ente  federado na  distribuição de  medicamentos  pelo  SUS.  A proposição se

originou na 16ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde, realizada em 3/6/2015,

que teve por finalidade debater a distribuição de medicamentos no Estado, tendo em

vista a dificuldade de acesso aos remédios de alto custo distribuídos no Programa de

Assistência Farmacêutica.

A Portaria GM/MS nº 3.916, de 30/10/1998, que dispõe sobre a política nacional de

medicamentos, estabelece que a aquisição de medicamentos será planejada pelos
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estados e municípios de acordo com as seguintes diretrizes: adoção de elenco de

medicamentos essenciais indispensáveis para atender a maioria dos problemas de

saúde da população; otimização do sistema de distribuição no setor público; incentivo

a  iniciativas  que  possibilitem  a  redução  nos  preços  dos  produtos;  promoção  da

produção de medicamentos.

A assistência  farmacêutica  está  estruturada  em  três  componentes:  componente

básico, componente especializado e componente estratégico.

O  componente  básico  financia  os  medicamentos  e  insumos  destinados  ao

atendimento  dos  agravos  prevalentes  e  prioritários  da  atenção primária,  incluindo

medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, e é regulado pela Portaria GM/MS nº

1.555, de 30/7/2013, que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do

Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. O financiamento

do  componente  básico  é  de  responsabilidade  da  União,  dos  estados  e  dos

municípios.  Os  recursos  federais  são  repassados  mensalmente  aos  estados  e

municípios. A contrapartida estadual pode se dar por meio do repasse de recursos

financeiros  aos  municípios,  ou,  em  alguns  casos,  por  meio  de  fornecimento  de

medicamentos básicos. A contrapartida municipal vem do tesouro municipal e destina-

se tanto ao custeio dos medicamentos básicos quanto às ações de estruturação e

qualificação da assistência farmacêutica básica.

Em Minas Gerais,  o componente básico é regulamentado pela Deliberação CIB-

SUS-MG nº1.610, de 16/10/2013, que aprova o financiamento do Componente Básico

do Bloco da Assistência  Farmacêutica  – CBAF –,  composto por  medicamentos  e

insumos  a  serem  utilizados  na  atenção  primária  em  saúde.  Essa  norma  traz  o

conjunto de medicamentos básicos disponibilizados pelo Estado aos municípios como

contrapartida estadual, já que em Minas Gerais ficou definido que essa contrapartida

será  constituída  somente  pelo  fornecimento  de  medicamentos.  A norma  também

estabelece o fluxo de distribuição desses medicamentos. Em resumo, o fluxo se inicia

com a elaboração da solicitação dos medicamentos, pelos municípios, no Sistema

Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica de Minas Gerais – Sigaf.

As solicitações devem ser realizadas trimestralmente conforme cronograma divulgado

previamente pela SES. Após análise dos pedidos pela SES, o Estado encaminhará os

medicamentos diretamente aos municípios, em aproximadamente 30 dias. Cabe ao
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município,  então,  a  dispensação  dos  medicamentos,  isto  é,  a  sua  entrega  aos

usuários do SUS.

O  componente  especializado,  normatizado  pela  Portaria  GM/MS  nº  1.554,  de

30/7/2013,  contempla  medicamentos  indicados,  na  maioria  das  vezes,  para  o

tratamento de doenças crônicas, cuja assistência, em regra, insere-se na média e na

alta  complexidade.  Esse  componente  subdivide-se  em  três  grupos,  segundo  os

critérios de complexidade da doença a ser tratada, a garantia  da integralidade do

tratamento da doença e a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de

gestão. O Grupo 1 tem financiamento sob a responsabilidade exclusiva da União por

se tratar de medicamentos que representam elevado impacto financeiro. Esse grupo

se divide em Grupo 1A (medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da

Saúde) e Grupo 1B (medicamentos adquiridos pelos estados com transferência de

recursos  financeiros  pelo  Ministério  da  Saúde).  A  responsabilidade  pelo

armazenamento, pela distribuição e dispensação dos medicamentos dos Grupos 1A e

1B é das secretarias estaduais de saúde. O Grupo 2 é constituído por medicamentos

cuja  responsabilidade  pelo  financiamento,  pela  aquisição  e  dispensação  é  das

secretarias  estaduais  da  saúde.  O  Grupo  3  é  constituído  por  medicamentos  cuja

responsabilidade pelo financiamento é tripartite, mas cuja aquisição e dispensação é

de responsabilidade dos municípios.

A  mesma  portaria  também  estabelece  o  fluxograma  de  dispensação  desses

medicamentos. O Grupo 3 segue o mesmo fluxo já descrito para os medicamentos do

componente  básico.  Em  relação  aos  Grupos  1  e  2,  cuja  dispensação  é  de

responsabilidade  das  secretarias  estaduais  de  saúde,  o  fluxo,  em  resumo,  é  o

seguinte:  o  paciente  solicita  a  montagem  do  Processo  de  Solicitação  de

Medicamentos  do  Componente  Especializado  da  Assistência  Farmacêutica  na

farmácia da Gerência Regional de Saúde – GRS – da qual seu município faz parte.

Os processos são encaminhados à SES para avaliação do pedido e elaboração de

um  parecer  técnico  deferindo  ou  indeferindo a  solicitação.  Caso o  processo  seja

deferido,  o  paciente  é  incluído  no  programa de dispensação  de  medicamentos  e

passa a recebê-los na farmácia da respectiva GRS, conforme agendamento. Para a

solicitação, o paciente deve apresentar alguns documentos: cópia do Cartão Nacional

de Saúde, do documento de identidade e do comprovante de residência; Laudo para
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Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado

da  Assistência  Farmacêutica;  prescrição  médica  devidamente  preenchida;

documentos exigidos  nos  Protocolos  Clínicos e  Diretrizes  Terapêuticas  publicados

pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado.

O  componente  estratégico  da  assistência  farmacêutica  é  composto  de

medicamentos utilizados para o tratamento de um grupo de agravos específicos de

perfil  endêmico  e  impacto  socioeconômico,  contemplados  em  programas  do

Ministério  da  Saúde.  Constituem programas de saúde estratégicos:  o  controle  de

endemias,  tais  como  a  tuberculose,  a  hanseníase,  a  malária,  a  leishmaniose,  a

doença de Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional;

antirretrovirais  do  programa  DST/aids;  sangue  e  hemoderivados;  alimentação  e

nutrição;  e  combate  ao  tabagismo.  Esse  componente  é  financiado,  adquirido  e

distribuído  pelo  Ministério  da  Saúde  às  secretarias  estaduais  de  saúde,  que  o

armazenam e redistribuem aos municípios.

Os procedimentos para aquisição dos medicamentos estratégicos no Estado estão

detalhados  no  manual  Farmácia  de  Minas  –  Medicamentos  Estratégicos  –  2008,

produzido  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  disponível

em<>http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Manual–Med–Estrategicos.pdf.

Entendemos que as informações solicitadas pelo requerimento em análise já estão

descritas no site da Secretaria de Estado de Saúde e se encontram reproduzidas no

corpo deste parecer, motivo pelo qual somos contrários à sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento nº 1.422/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Braulio Braz, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.461/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o deputado Celinho do Sinttrocel solicita

ao presidente da Assembleia Legislativa a inserção nos anais da Casa da  Carta à

Nação, publicada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, em 10/6/2015.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo  em  10/7/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise tem por escopo inserir nos anais desta Casa Legislativa

a  Carta  à  Nação,  publicada  pelo  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde  –

Conass.

O documento foi divulgado em uma assembleia nacional do Conass realizada em

10/6/2015 no Município de João Pessoa, na Paraíba, durante o 3º Congresso Norte e

Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde.

Na Carta, o Conass manifesta sua preocupação e discordância com a decisão do

governo federal de contingenciar o orçamento do Ministério da Saúde, por meio do

Decreto nº 8.456, de 22/5/2015. O conselho afirma que o contingenciamento afetará

de  forma  significativa  os  investimentos  necessários  para  a  prestação  de  ações

assistenciais e sanitárias.

O  conselho  também  relata  sua  apreensão  com  a  promulgação  da  Emenda  à

Constituição  nº  86,  de  2015,  que  estabelece  percentuais  das  Receitas  Correntes

Líquidas da União para gastos com a saúde, e observa que essa emenda pode levar

ao repasse de menos recursos em 2016 e 2017 do que o volume assegurado pela Lei

Complementar nº 141, de 2012. Declara que o subfinanciamento do SUS retarda as

tentativas de aprimorar o seu desempenho e o impede de cumprir os princípios da

universalidade, integralidade e equidade.

Ao final, o Conass solicita ao governo federal que reveja a sua posição quanto ao

contingenciamento  de  recursos  do  Ministério  da  Saúde  no  orçamento  de  2015 e

conclama  prefeitos,  governadores,  parlamentares  e  sociedade  a  lutar  por  um

financiamento adequado para o SUS.

O documento  cuja  inclusão  nos  anais  da  Casa  se  solicita  no  requerimento  em

análise  é,  de  fato,  relevante,  pois  expõe o  posicionamento  do  Conass  acerca  de

mudanças recentes no financiamento do SUS, além da sua defesa pela continuidade

e ampliação das ações e serviços públicos de saúde. Julgamos, portanto, pertinente a

proposição em comento.
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O requerimento em análise se apoia no art. 62, II e III, da Constituição Estadual,

que  faculta  ao  Poder  Legislativo  dispor  privativamente  sobre  seu  próprio

funcionamento, e nos arts. 79, VIII, “b”, 233, XIII, e 234 do Regimento Interno, que

estabelecem  a  prerrogativa  parlamentar  de  inclusão  de  documentos  e

pronunciamentos não oficiais considerados especialmente relevantes para o Estado

nos arquivos da Assembleia Legislativa. Não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.461/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Braulio Braz, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.482/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Participação Popular solicita

seja encaminhado ao secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido

de informações sobre as notificações por descumprimento contratual aplicadas por

aquele órgão aos concessionários do transporte público da Região Metropolitana de

Belo Horizonte – RMBH – que operam o sistema BRT Move, até dezembro de 2014.

Originada  de  requerimento  do  deputado  Fábio  Cherem,  aprovado  em  reunião

daquela  comissão  no  dia  17/6/2015,  e  publicada  no  Diário  do  Legislativo de

10/7/2015, vem a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79,

VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  modalidade  de  transporte  rápido  por  ônibus  denominada  BRT  Move  foi

implantada ao longo do ano de 2014 tanto no sistema municipal de Belo Horizonte

quanto no transporte intermunicipal entre a capital e cidades do vetor norte da RMBH.

O  órgão  responsável  pela  implantação  e  gestão  do  sistema  intermunicipal  é  a

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop –, poder concedente

dos contratos de concessão do transporte metropolitano.

As reclamações de usuários do BRT Move metropolitano têm sido recorrentes nas

diversas audiências públicas realizadas pela Assembleia Legislativa para debater o
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tema.  Também  na  imprensa  as  reclamações  têm  merecido  bastante  destaque.  A

própria Setop tem feito afirmações recentes de que esse sistema foi implantado de

forma açodada e sem planejamento prévio. Na 1ª Reunião Conjunta das Comissões

de Participação Popular e de Assuntos Municipais e Regionalização, realizada no dia

19/3/2015  em  Santa  Luzia,  da  qual  se  originou  o  requerimento  em  pauta,  foram

incisivas  as  críticas  quanto  à  forma como o sistema foi  implantado e  quanto  aos

possíveis descumprimentos contratuais por parte das empresas concessionárias.

Segundo  a  Constituição  Estadual  –  inciso  II  do  §1º  do  art.  73  –,  compete  à

Assembleia Legislativa o controle externo dos atos das unidades administrativas dos

Poderes do Estado. Já o art. 54, §§ 2º e 3º, prevê que a Mesa da Assembleia pode

encaminhar pedido escrito de informação a secretário de Estado ou a dirigente de

órgão da administração indireta, e que a recusa, o não atendimento no prazo de 30

dias ou a prestação de informação falsa implicam responsabilização.

O  Regimento  Interno  desta  Casa,  conforme  inciso  III  do  art.  46,  assegura  a

deputado o direito de encaminhar, por meio da Mesa da Assembleia, pedido escrito

de informação a autoridades públicas. Conforme alínea “c” do inciso VIII do art. 79, a

Mesa da Assembleia somente admitirá o pedido quando o fato estiver relacionado

com matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia Legislativa.

Entendemos ser clara a pertinência do pedido de informação sobre as possíveis

notificações  por  descumprimento  contratual  aplicadas  pela  Setop  às  empresas

concessionárias do transporte público da RMBH que operam o sistema BRT Move,

pois  trata-se  da  política  pública  estadual  de  transportes,  muito  importante  para  o

Estado e sujeita ao controle e fiscalização desta Casa.

Algumas pequenas alterações no texto da proposição, no entanto, necessitam ser

feitas, com o objetivo de dar maior clareza ao pedido de informações e para adequá-

lo à melhor técnica legislativa, motivos pelos quais apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.482/2015 na forma do Substitutivo

nº 1, a seguir redigido.
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REQUERIMENTO Nº 1.482/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo a requerimento do deputado Fábio

Cherem aprovado na 1ª Reunião Extraordinária de 17/6/2015, solicita a V. Exa., nos

termos regimentais,  seja  encaminhado ao secretário  de  Estado  de  Transportes  e

Obras Públicas pedido  de informações sobre as  notificações por  descumprimento

contratual possivelmente aplicadas pela secretaria e seus órgãos subordinados, até

dezembro de 2014, aos consórcios operadores do transporte metropolitano da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, responsáveis pelo sistema BRT Move, tendo em

vista as previsões contratuais e as crescentes reclamações dos usuários em relação

à prestação dos serviços.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.484/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão Extraordinária de Proteção dos

Animais,  atendendo  a  requerimento  do  deputado  Noraldino  Júnior,  requer  seja

encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Juiz  de  Fora  pedido  de

informação  consubstanciada  em  cópia  do  inquérito  policial  referente  ao  crime

ambiental  cometido  na  Represa  Chapéu  d'Uvas,  em  que  a  polícia  flagrou  dois

homens conduzindo um barco com capivaras e jacu mortos.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 10/7/2015 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

Segundo informações colhidas na imprensa, mais especificamente no portal G1, da

Rede Globo, no dia 11 de junho, o vereador João Evangelista de Almeida, da Câmara

Municipal  de Juiz de Fora,  foi  flagrado por uma equipe da Polícia Militar  de Meio

Ambiente  em  uma lancha  na  qual  haveria  três  capivaras  e  um  jacu  mortos.  Na

abordagem, a PMMG teria encontrado ainda uma espingarda calibre 22 sem registro.
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Em decorrência dos fatos, ainda segundo o referido portal  G1, teria sido aberto

inquérito policial na delegacia do Bairro Santa Terezinha, desse município, no qual

constaria que o vereador cometera os crimes de porte ilegal de arma de fogo e o

previsto no art. 29 da Lei nº 9.605, que dispões sobre crimes ambientais e imputa a

pena de detenção de seis meses a um ano a quem matar, perseguir, caçar, apanhar,

utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,  sem a devida

permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com

a obtida.

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  de  entidade  da

administração indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e a outras autoridades

estaduais, constituindo a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a

prestação de informação falsa  infração administrativa,  sujeita  a  responsabilização.

Ademais,  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".

Com  vistas  à  apuração  da  veracidade  dos  fatos  noticiados  pela  imprensa,

apresentamos substitutivo ao requerimento.

Conclusão

Tendo  em  vista  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº

1.484/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, atendendo a requerimento do

deputado  Noraldino  Júnior,  solicita  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  de  Juiz  de  Fora  pedido  de

informação  sobre  a  existência  de  inquérito  policial  instaurado  contra  o  Sr.  João

Evangelista de Almeida em decorrência, segundo informações veiculadas no portal de

notícias  G1,  da  Rede  Globo,  do  cometimento  na  Represa  Chapéu  d'Uvas,  em

11/6/2015, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e do previsto no art. 29 da Lei

nº 9.605, que dispõe sobre crimes ambientais; em caso de resposta positiva a esse

questionamento, que se encaminhe a esta Casa cópia integral do referido inquérito.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Braulio Braz, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE

– O presidente despachou, em 11/8/2015, a seguinte comunicação:

Da deputada Geisa Teixeira em que notifica o falecimento do sr. Fernando Eugênio

Pires do Prado, ocorrido em 4/8/2015, em Belo Horizonte. (– Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 12/8/2015

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Alencar da Silveira Jr.

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

Correspondência:  Mensagem  nº  57/2015  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.720/2015), do governador do Estado – 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.721 a 2.738/2015 – Requerimentos nºs 1.751 a

1.820/2015 – Requerimentos Ordinários  nºs  1.962 e 1.963/2015 – Comunicações:

Comunicações  das  Comissões  de  Minas  e  Energia,  de  Esporte,  de  Prevenção e

Combate  às  Drogas,  de  Segurança  Pública,  de  Assuntos  Municipais,  de  Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira – Questões de Ordem – Oradores Inscritos:

Discursos do deputado Wander Borges, da deputada Celise Laviola e dos deputados

Douglas  Melo,  Durval  Ângelo  e  Tito  Torres  –  Questão  de  Ordem  –  Registro  de

Presença – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Decisão da

Presidência – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações – Despacho

de  Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.956,  1.958,  1.955  e  1.959  a

1.961/2015; deferimento – Questões de Ordem – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –

Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – 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 – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio

Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geraldo Pimenta – Gil

Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran
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Barbosa – Isauro Calais – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor

Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro

–  Missionário  Marcio  Santiago  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –

Professor Neivaldo – Roberto Andrade – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h2min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Dirceu Ribeiro,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

– O deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-secretário, nas funções de 1º-secretário, lê

a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 57/2015*

Belo Horizonte, 6 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de

Vossa Excelência, projeto de lei que altera a Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010,

que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação – FEH –, criado pela Lei nº 11.830,

de 6 de julho de 1995.

O presente projeto objetiva a inclusão de dois incisos ao art. 4º da Lei nº 19.091,

visando incluir como modalidades de intervenção, além daquelas já previstas na Lei,

a concessão de subsídio temporário para auxílio habitacional, bem como a concessão

emergencial de auxílio à remoção de ocupações irregulares.

É importante destacar que as referidas modalidades são importantes instrumentos

para viabilizar a atuação do governo em questões de conflitos fundiários urbanos e
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rurais, na medida em que possibilitarão ao Estado minimizar os impactos causados

pelas ações de reintegração de posse a curto prazo.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.720/2015

Altera a Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual

de Habitação – FEH –, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995.

Art.  1º  – O art.  4º  da  Lei  nº  19.091,  de  30  de  julho  de  2010,  passa a  vigorar

acrescido dos seguintes incisos XI e XII:

“Art. 4º – (…)

XI  –  concessão  de  subsídio  temporário  para  auxílio  habitacional,  na  forma  e

condições previstas em regulamento;

XII – concessão emergencial de auxílio à remoção de ocupações irregulares.”.

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

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

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

* – Publicado de acordo com o texto original.

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 2.721/2015

Declara  de  utilidade pública  a  Casa  da Fraternidade  Irmã Dulce,  com  sede  no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Casa da Fraternidade Irmã Dulce,

com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

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 Casa da Fraternidade Irmã

Dulce, em funcionamento desde 13 de janeiro de 2011, com sede no Município de

Uberlândia, e que, nos termos do art. 53 do Código Civil, é uma entidade sem fins

lucrativos, cuja finalidade é a promoção de atividades de defesa de direitos sociais,

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e ao idoso.

A documentação apresentada confirma que a 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.722/2015

Obriga as empresas fornecedoras de serviços e/ou produtos a disponibilizar crédito

ou  reembolso  imediato  para  pagamentos  feitos  em  duplicidade  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as empresas prestadoras de serviços e/ou produtos obrigadas a

disponibilizar,  à  escolha  do  consumidor,  nos casos de duplicidade de pagamento,

crédito na fatura do mês subsequente ou reembolso do valor excedente.

Art. 2º – As empresas deverão oferecer serviço de atendimento às solicitações do

consumidor sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais).

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.
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Sala das Reuniões, 12 de agosto 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, o qual é tido como hipossuficiente nas relações

de consumo e sofre diariamente com os abusos dos fornecedores.

Pagar mais de uma vez a mesma fatura não é uma situação incomum. Os motivos

são  variados,  como:  familiares  que  pagam  a  mesma  conta  por  não  terem  se

comunicado, a pressa na hora de digitar o mês de pagamento no caixa eletrônico,

imóveis  fechados que não são acompanhados corretamente pelas imobiliárias, ou

mesmo esquecimento do cliente de que já havia quitado a dívida.

Diante da ocorrência frequente de tal situação, o projeto de lei proposto pretende

reforçar o direito do consumidor e obriga as empresas fornecedoras de serviços e/ou

produtos a disponibilizar crédito ou reembolso imediato para pagamentos feitos em

duplicidade, cabendo ao consumidor a escolha.

Trata-se de medida simples mas necessária, diante do art. 4º, inciso I, do Código de

Defesa do Consumidor, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor nas relações

de consumo.

Esperamos contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa Legislativa

para a provação do projeto em epígrafe.

– 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 2.723/2015

Dispõe sobre a  proibição de continuação do abastecimento  de veículos  após o

acionamento da trava de segurança da bomba de abastecimento.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica proibida em postos de combustíveis  do Estado a continuação do

abastecimento  dos veículos após o travamento automático de segurança da bomba

de abastecimento.

Art. 2º – A não observância ao disposto nesta lei sujeitará a pessoa jurídica infratora

a multa pecuniária no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), dobrada a cada reincidência.

§ 1º – Após a terceira reincidência, haverá a suspensão da licença ou do alvará de

funcionamento do estabelecimento.

§ 2º – Os valores resultantes da aplicação da multa prevista no caput deste artigo

serão  recolhidos  ao  Tesouro  Estadual  e  aplicados  em  campanhas  de  natureza

preventiva na área do meio ambiente.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação:  O  ato  de  completar  o  tanque  de  combustível  dos  veículos

manualmente tem seus malefícios. Além de comprometer a manutenção do veículo,

prejudica o frentista,  que inala os  vapores do combustível,  entre  eles  o benzeno,

considerado  cancerígeno.  O  projeto  visa  beneficiar  frentistas  de  postos  de

combustíveis, consumidores e meio ambiente. No caso dos trabalhadores frentistas, o

interesse  é  proteger  sua  saúde,  uma  vez  que  estão  em  contato  direto  com  a

substância tóxica que pode causar,  entre outros malefícios,  bronquite, dificuldades

respiratórias  e  até  bronquiolites  irritativas  graves,  com  hemorragia,  inflamação  e

edema pulmonar, podendo levar o indivíduo à morte.

– 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 2.724/2015

Determina a obrigatoriedade de as instituições comerciais, industriais e financeiras

informarem  o  motivo  de  indeferimento  de  crédito  ao  consumidor  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  as  instituições  comerciais,  industriais  e  financeiras  do  Estado

obrigadas a fornecer, por escrito, sempre que solicitado pelo consumidor, o motivo de

indeferimento de crédito ou de negativa de aceitação de título de crédito.

Parágrafo único – No caso de a recusa ser feita em loja, indústria, comércio ou

qualquer  outra  espécie  de  fornecedor  de  produto,  que  financie  o  crédito  ao

consumidor por meio de instituições financeiras, a declaração a que se refere o caput

deverá ser fornecida pela loja,  descrevendo o produto que teve seu financiamento

negado, de acordo com a declaração fornecida pela instituição financiadora, a qual

também deverá ser anexada e entregue ao consumidor.

Art.  2º  –  A declaração  a  que  se  refere  o  art.  1°  desta  lei  deve  ser  feita  em

documento timbrado, datado e assinado, de forma a se identificar o estabelecimento

autor da recusa e o cadastro de proteção de crédito consultado, quando for o caso.

Parágrafo  único  –  As  instituições  são  responsáveis  por  manter  as  informações

tratadas  por  esta  lei  sob  proteção  e  sigilo,  as  quais  devem  ser  prontamente

recuperáveis na ocasião de um atendimento posterior, ou quando forem solicitadas,

pelo prazo de cinco anos.

Art. 3º – Será aplicada à instituição infratora multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo único – As autuações previstas neste artigo não causam prejuízo das

sanções previstas pela Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de

Defesa do Consumidor.

Art. 4° – O Poder Executivo realizará ampla campanha de divulgação do que prevê

esta lei.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no que for necessário à sua

aplicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto 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
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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, o qual é tido como hipossuficiente nas relações

de consumo e sofre diariamente com os abusos dos fornecedores.

O Código de Defesa do Consumidor traz o princípio da informação e dispõe em seu

art.  6º,  inciso  III,  que  um  dos  direitos  básicos  do  consumidor  é  “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”. A observância desse princípio tem por escopo

combater  de  forma  legal  e  imperativa  a  lesão  ao  consumidor  nas  relações  de

consumo.

Nesse sentido, busca-se a minorar os transtornos sofridos pelo consumidor, o qual,

diante  de  uma  negativa  de  concessão  crédito,  terá  acesso  às  informações

necessárias a respeito do débito existente, das quais muitas vezes o consumidor não

tem conhecimento.

Esperamos contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa Legislativa

para a aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Inácio

Franco. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 167/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.725/2015

Institui  a  Política  Estadual  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  para  a

Agricultura  Familiar  –  Peater  –  e  o  Programa Estadual  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural na Agricultura Familiar – Proater – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA

A PRODUÇÃO FAMILIAR – PEATER

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural

para a Agricultura Familiar – Peater.
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Art. 2º – Para os fins desta lei, entende-se por:

I – Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater: serviço de educação não formal, de

caráter  continuado,  no  meio  rural,  que  promove  processos  de  gestão,  produção,

beneficiamento  e  comercialização  de  produtos  e  serviços  agropecuários  e  não

agropecuários,  inclusive das atividades agroflorestais,  agroextrativistas, florestais e

artesanais;

II  –  Produção  Familiar:  atividades  produtivas  rurais  realizadas  com  objetivo  de

geração de renda e/ou soberania e segurança alimentar e nutricional, com mão de

obra  predominantemente  familiar  de  pequenos  agricultores,  agroextrativistas,

colonos,  ribeirinhos,  pescadores  artesanais,  indígenas,  assentados  de  reforma

agrária,  meeiros,  posseiros,  indígenas,  quilombolas  e  outras  populações  e

comunidades tradicionais do campo;

III  –  Agricultor  Familiar  ou  Empreendedor  Familiar  Rural:  aquele  que  pratica

atividade rural, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

IV – Pesquisa-ação: modo de ação coletiva, em que a pesquisa está associada a

uma  estratégia  de  intervenção  com  o  intuito  de  promover  o  desenvolvimento

sustentável.

Art. 3º – São princípios da Peater:

I  – promoção do desenvolvimento rural sustentável,  compatível  com a utilização

adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente, incluindo a

apropriação de inovações tecnológicas e organizativas;

II – gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e

extensão rural;

III  –  adoção  de  metodologia  participativa,  com  enfoque  multidisciplinar,

interdisciplinar  e  intercultural,  buscando  a  construção  da  cidadania  e  a

democratização da gestão da política pública;

IV  –  adoção  dos  princípios  da  agricultura  de  base  ecológica,  com  enfoque  no

desenvolvimento de sistemas de produção em bases sustentáveis e construídos a

partir da articulação do conhecimento científico, empírico e tradicional;

V – equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia;

VI – contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.
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Art. 4º – São beneficiários da Peater:

I – os agricultores familiares ou empreendimentos familiares rurais;

II – os assentados da reforma agrária e os beneficiários de programas de crédito

fundiário;

III  –  os  povos  indígenas,  os  quilombolas,  e  os  demais  povos,  populações  e

comunidades tradicionais do campo;

IV – os agroextrativistas, silvicultores, aquicultores e pescadores definidos na forma

do § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

V – os colonos, meeiros e posseiros;

VI – os agricultores de comunidades de fundos e fechos de pasto;

VII – os ribeirinhos e beneficiários de programas de irrigação;

VIII – os agricultores familiares urbanos e periurbanos.

Parágrafo  único  –  Para  comprovação  da  qualidade  de  beneficiário  da  Peater,

deverá ser apresentada, ao longo do período de execução dos serviços de Ater, a

Declaração  de  Aptidão  ao  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura

Familiar – DAP.

Art. 5º – Constituem objetivos da Peater:

I – promover o desenvolvimento rural sustentável;

II  – apoiar  iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações

territoriais e locais;

III – aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e serviços

agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, florestais e artesanais;

IV – promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários;

V – assessorar as diversas fases das atividades econômicas, como a gestão de

negócios,  sua  organização,  a  produção,  inserção  no  mercado  e  abastecimento,

observando as peculiaridades das diferentes cadeias produtivas;

VI  –  desenvolver  ações  voltadas  ao  uso,  manejo,  proteção,  conservação  e

recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade;

VII  –  construir  sistemas  de  produção  sustentáveis  a  partir  do  conhecimento

científico, empírico e tradicional;

VIII – aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor a sua produção;
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IX – apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a formação de agentes

de assistência técnica e extensão rural;

X  –  promover  o  desenvolvimento  e  a  apropriação  de  inovações  tecnológicas  e

organizativas adequadas ao público beneficiário e a integração deste ao mercado

produtivo nacional;

XI  –  promover  a  integração  da  Ater  com a  pesquisa,  aproximando  a  produção

agrícola e o meio rural do conhecimento científico;

XII – contribuir para a expansão do aprendizado, da educação e da qualificação

profissional, de forma diversificada, apropriada e contextualizada com a realidade do

meio rural brasileiro.

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NA

AGRICULTURA FAMILIAR – PROATER

Art. 6º – Fica instituído, como principal instrumento de implementação da Peater, o

Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar –

Proater.

Art. 7º – O Proater terá como objetivos a organização e a execução dos serviços de

Ater  ao  público  beneficiário  previsto  no  art.  4º  desta  lei,  respeitadas  as

disponibilidades orçamentárias e financeiras do Estado.

Art.  8º  –  As  entidades  executoras  do  Proater  compreendem  as  instituições  ou

organizações  públicas  ou  privadas,  com  ou  sem  fins  lucrativos,  previamente

credenciadas.

CAPÍTULO III

DO CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES EXECUTORAS

Art. 9º – O credenciamento de entidades executoras do Proater será realizado pelo

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – Cedraf.

§ 1º – A critério do órgão responsável pelo credenciamento será descredenciada a

entidade executora que:

I – deixar de atender a qualquer dos requisitos de credenciamento estabelecidos no

art. 10 desta lei;

II – descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas em contrato.
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§ 2º – A entidade executora descredenciada nos termos do inciso II do § 1º deste

artigo somente poderá ser novamente credenciada decorridos dois anos, contados da

data de publicação do ato que aplicar a sanção.

Art. 10 – Os requisitos e os procedimentos para o credenciamento como entidade

executora do Proater são os estabelecidos nas normas da Lei Federal nº 12.188, de

11  de  janeiro  de  2010,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Pnater.

Parágrafo único – Excepcionalmente nos dois primeiros anos de vigência desta lei,

será  exigida,  para  o  credenciamento  como  entidade  executora  do  Proater,  a

experiência mínima de dois anos com ações de Ater, e constituição legal há mais de

dois anos.

CAPÍTULO IV

DA CONTRATAÇÃO DAS ENTIDADES EXECUTORAS

Art. 11 – A contratação das entidades executoras será efetivada pela Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Agrário do Estado de Minas Gerais – Seda-MG.

Art. 12 – A contratação de serviços de Ater será realizada por meio de chamada

pública,  destinada  a  classificar  propostas  técnicas  apresentadas  pelas  entidades

executoras, que conterá, pelo menos:

I – o objeto a ser contratado, descrito de forma clara, precisa e sucinta;

II – a qualificação e a quantificação do público beneficiário;

III  –  a  área  geográfica  da  prestação  dos  serviços,  descrevendo  os  territórios,

municípios e comunidades onde serão prestados os serviços;

IV – o prazo de execução dos serviços;

V – os valores para contratação dos serviços;

VI  –  a  qualificação  técnica  exigida  dos  profissionais,  dentro  das  áreas  de

especialidade em que serão prestados os serviços;

VII – a exigência de especificação pela entidade que atender à chamada pública do

número  de  profissionais  que  executarão  os  serviços,  com  suas  respectivas

qualificações técnico-profissionais;

VIII – os critérios objetivos para a seleção da entidade executora.

§ 1º – Será dada publicidade à chamada pública, pelo prazo mínimo de trinta dias,
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por meio de divulgação na página da secretaria ou órgão contratante na internet e no

diário oficial do Estado, bem como, quando julgado necessário, por outros meios de

comunicação.

§ 2º – A classificação da proposta técnica não gera obrigação de contratação, cuja

efetivação  deverá  observar  a  ordem  de  classificação  e  o  prazo  de  validade  da

proposta.

§ 3º – Os custos com a elaboração da proposta correrão às expensas da entidade

executora, inexistindo direito à indenização em caso de anulação ou revogação da

chamada pública.

Art.  13  –  A  chamada  pública  para  seleção  das  entidades  executoras  deverá

observar o disposto no art. 12 desta lei e considerar os seguintes requisitos:

I – a capacidade e experiência da entidade para lidar com o público beneficiário da

Peater;

II  –  a  qualidade  técnica  da  proposta,  que  deverá  compreender  metodologia,

organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos;

III – a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a execução dos

serviços de Ater;

IV  –  os  processos  inovadores  nos  serviços  de  Ater  que  incluam  o  respeito  à

sustentabilidade ambiental e aos princípios agroecológicos, bem como a observância

da melhoria das condições sociais e econômicas;

V  –  as  metas  preestabelecidas  de  acesso  dos  agricultores  assistidos  a  outras

políticas públicas;

VI  –  a  observância  quanto  ao  planejamento  e  organização  dos  serviços  de

assistência  técnica  constantes  nos  planos  municipais  e  territoriais  de  Ater,  onde

houver.

CAPÍTULO V

DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO DOS

RESULTADOS DA EXECUÇÃO DO PROATER

Art. 14 – A execução dos contratos será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou

entidade contratante.

Art.  15  –  Cabe ao  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  –
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Cedraf – realizar ações de acompanhamento e monitoramento de todo o processo de

execução das chamadas públicas, compreendendo ações de análise e aprovação de

credenciamento de entidades executoras, monitoramento e avaliação da Peater e do

Proater.

Art. 16 – Os contratos e todas as demais ações do Proater serão objeto de controle

e acompanhamento por sistema eletrônico de registro e acompanhamento, bem como

de registros específicos guardados em boa ordem, sem prejuízo do lançamento dos

dados  e  informações  relativos  ao  Programa  em  outros  sistemas  eletrônicos  sob

responsabilidade da entidade executora.

Art. 17 – Para fins de liquidação de despesa, as entidades executoras entregarão

relatório  de  execução  dos  serviços  contratados  e/ou  documento  a  ser  definido,

contendo:

I – identificação de cada beneficiário assistido, contendo nome e número do CPF;

II – descrição das atividades realizadas;

III – atestado do beneficiário assistido, quando se tratar de atividades individuais, e

assinatura em folha de evento, quando se tratar de atividades coletivas;

IV – outros dados e informações exigidos na chamada pública e no contrato, como

as  horas  trabalhadas  para  a  realização  das  atividades,  o  período  dedicado  à

realização do serviço contratado e os resultados obtidos com a execução do serviço.

§  1º  –  A  entidade  executora  manterá  em  arquivo,  em  sua  sede,  toda  a

documentação original referente ao contrato firmado, incluindo o relatório a que se

refere o  caput deste artigo, para fins de fiscalização, pelo prazo de cinco anos, a

contar da aprovação das contas anuais do órgão contratante pelo Tribunal de Contas

do Estado.

§  2º  –  O  órgão  contratante,  bem  como  os  órgãos  responsáveis  pelo  controle

externo e interno, poderão, a qualquer tempo, requisitar vista, na sede da entidade

executora, da documentação original a que se refere o § 1º deste artigo, ou cópia de

seu inteiro teor, a qual deverá ser providenciada e postada pela entidade executora

no prazo de quinze dias, contados a partir da data de recebimento da requisição.

Art.  18  –  A  metodologia  e  os  mecanismos  de  acompanhamento,  controle,

fiscalização e avaliação dos resultados obtidos com a execução dos serviços de Ater
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contratados serão definidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário do

Estado  De  Minas  Gerais  –  Seda  –  em  conjunto  com  o  Conselho  Estadual  de

Desenvolvimento Rural Sustentável – Cedraf.

Art.  19 – O relatório  anual  consolidado de execução do Proater,  abrangendo as

ações  de  sua  responsabilidade  e  as  das  entidades  executoras  contratadas,  será

encaminhado pela Seda ao Cedraf para apreciação.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 – Sem prejuízo do disposto nesta lei, o Estado manterá serviço oficial de

assistência técnica e extensão rural aos beneficiários desta lei, através de órgãos e

entidades da estrutura da administração pública direta e indireta que desenvolvam

estas atividades.

Art. 21 – Aplicam-se, no que couber, as resoluções do Cedraf que tenham relação

com a Peater e o Proater.

Art. 22 – O Poder Executivo disporá sobre os procedimentos complementares para

execução da Peater e do Proater.

Art. 23 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação:  A agricultura  familiar  teve  nos  últimos  anos  no  Brasil  um  grande

reconhecimento da importância de sua atividade para a produção de alimentos bem

como o desenvolvimento social do País. Dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE)

mostram que em Minas Gerais  a agricultura familiar  representa 79% de todos os

estabelecimentos  rurais  do  Estado,  totalizando  437.415  propriedades  que  são

responsáveis por 32% da produção de café e feijão, 44% da produção de arroz, 47%

da produção de milho e 83% de toda a produção de mandioca.

Definida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura –

FAO –,  como “meio  de  organização  das  produções  agrícola,  florestal,  pesqueira,

pastoril  e  aquícola  que  são  gerenciadas  e  operadas  por  uma  família  e

predominantemente dependente de mão de obra familiar, tanto de mulheres quanto

de homens” (FAO 2014).
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Agricultura familiar gera mais de 80% da ocupação no setor rural e responde no

Brasil  por  7  de  cada  10  empregos  no  campo e  por  cerca  de  40% da produção

agrícola.  Atualmente  a  maior  parte  dos  alimentos  que  abastecem  a  mesa  dos

brasileiros vem das pequenas propriedades. A agricultura familiar favorece emprego

de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de

cultivo, o menor uso de insumos industriais e a preservação do patrimônio genético.

Em 2009 cerca de 60% dos alimentos que compuseram a cesta alimentar distribuída

pela Conab originaram-se da agricultura familiar.

A partir  dos  anos  90  pode-se  observar  um  crescente  interesse pela  agricultura

familiar  no  Brasil.  Este  interesse  se  materializou  em  políticas  públicas,  como  o

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf.

O Pronaf é um programa do governo federal que financia projetos individuais ou

coletivos,  que  gerem  renda  aos  agricultores  familiares  e  assentados  da  reforma

agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais,

além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do País.

Um mecanismo complementar ao Pronaf foi o Programa de Aquisição de Alimentos

–  PAA –,  que  é  considerado  como  uma  das  principais  ações  estruturantes  do

Programa Fome Zero. O PAA apoia a comercialização dos produtos alimentícios da

agricultura familiar, no qual o governo adquire alimentos dos agricultores familiares e

doa parte dele para pessoas em risco alimentar.

Mas é necessário reconhecer  que ainda subsistem as limitações tecnológicas e

fundiárias entre os agricultores familiares de modo geral.

É preciso reconhecer a necessidade de ampliação da política de Ater, que atenda

aos anseios da sociedade e, em especial, daquelas pessoas que vivem e produzem

em regime de economia familiar, seja na agricultura, na pesca, no extrativismo, no

artesanato ou em outras atividades rurais.

Peço então apoio dos nobres pares a esta proposta.

– 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 2.726/2015

Dispõe  sobre  o  plantio  obrigatório  de  árvores  em  novos  empreendimentos

imobiliários, públicos ou privados, comerciais ou industriais, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  obrigatório  o  plantio  de  árvores  nas  unidades  dos  novos

empreendimentos  imobiliários,  públicos  ou  privados,  comerciais  ou  industriais  no

Estado, a fim de diminuir os efeitos nocivos da impermeabilização dos solos, que gera

sérios problemas ambientais e desastres naturais.

Art.  2º – O quantitativo de árvores e demais aspectos técnicos relativos ao seu

plantio serão definidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e pela Fundação

Estadual do Meio Ambiente – Feam –, observadas as seguintes condições:

I – os novos empreendimentos deverão apresentar em seu projeto área de plantio

de  árvores,  requisito  essencial  para  a  concessão  do  alvará  junto  às  prefeituras

municipais e para a obtenção de licenças ambientais necessárias para instalação e

operação;

II – a área mínima de plantio deverá ser de 5% (cinco por cento) do tamanho do

empreendimento,  podendo  ser  distribuída  por  todo  a  área  da  obra  ou

empreendimento, inclusive na área externa.

Art. 3º – O não atendimento das determinações dos órgãos estaduais competentes

para o plantio de árvores acarretará as seguintes penalidades:

I – no caso de empreendimento realizado pelos órgãos ou entidades do Estado, a

aplicação das sanções disciplinares cabíveis aos agentes públicos;

II – sendo o empreendimento realizado por pessoas físicas ou jurídicas, a aplicação

das penalidades por descumprimento contratual.

Art.  4º  –  Posterior  regulamentação  definirá  diretrizes  necessárias  para  o

cumprimento da presente lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias após a data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação:  Esta  proposição tem como objetivo  principal  implantar  uma política
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voltada para a preservação ambiental e a redução dos impactos ao meio ambiente.

Nos  últimos  anos  ocorreu  aumento  expressivo  de  empreendimentos  imobiliários,

comerciais  e  industriais  em  nosso  estado.  Por  isso,  é  necessária  a  criação  de

mecanismos públicos passíveis de viabilizar a sustentabilidade dessas áreas,  haja

vista o impacto ambiental gerado por esse crescimento.

É imperioso ressaltar o nosso compromisso com preceitos estabelecidos em nossa

Constituição Federal (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”.

Os  efeitos  nocivos  do  aquecimento  global  já  são  do  conhecimento  de  todos,

cabendo a nós, deste modo, tentar minimizar os efeitos deste aquecimento, que ao

longo  dos  anos  vem  trazendo  gravíssimos  problemas  ao  meio  ambiente  e,  por

conseguinte, aos seres humanos, animais, às florestas, rios e mares.

Por fim, é válido frisar que, além de ter o intuito de proteção ao meio ambiente, esta

proposição busca zelar pelo bem-estar das pessoas que vivem no entorno dessas

áreas, por proporcionar um ambiente arborizado e ecologicamente equilibrado.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Bonifácio

Mourão. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.570/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.727/2015

Assegura  ao  aluno  diabético  tipo  1  cardápio  de  alimentação  escolar  especial,

adaptado à sua condição de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica assegurado ao aluno portador do diabetes cardápio especial adaptado

de baixo teor de açúcar e gordura à sua condição.

Art. 2º – As redes estadual e particular de ensino deverão fornecer alternativas à

merenda escolar do dia possibilitando que o aluno portador da diabetes tipo 1 faça

sua refeição com os demais sem agravar sua condição de saúde.

Art. 3º – Os alunos portadores de diabetes deverão informar à direção da escola ou

colégio tal condição, a fim de que haja tempo hábil para que um nutricionista elabore

um novo cardápio adaptado.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação: Esta proposição visa garantir aos alunos diabéticos acesso à merenda

escolar por meio de cardápio especial adaptado.

Com  a  efetiva  aplicação  do  princípio  da  isonomia,  será  garantido  atendimento

adequado ao aluno diferenciado,  que por  motivo  de  saúde necessita de  cardápio

especial em sua merenda escolar.

Pela proteção da saúde, sobretudo pela dignidade das crianças e adolescentes que

consomem merenda escolar diariamente nos estabelecimentos de ensino por todo

Estado é que apelamos pela aprovação da presente demanda.

A redação da lei  determina o acompanhamento  de nutricionista ao cardápio  da

alimentarão escolar. Assim, não há nenhum ônus com a implementação da proposta,

pois se trata de mera adequação da merenda oferecida ao aluno que necessita do

amparo perseguido.

Vale lembrar que o que se propõe é de extrema necessidade, de modo que se evite

que alunos com diabetes sejam privados de acesso à  merenda escolar  ou,  após

acesso  equivocado  aos  alimentos  inapropriados  à  sua  condição,  tenham  sérias

alterações negativas nos índices glicêmicos.

Ante o exposto, espero dos nobres o apoio para 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 2.728/2015

Dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado, sem fins lucrativos,

como organização social de saúde – OSS – no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A qualificação de entidades de direito privado, sem fins lucrativos, como

organização social de saúde – OSS – no âmbito do Estado observará o disposto

nesta lei.

Art. 2° – Poderá solicitar a qualificação como OSS a entidade de direito privado,

sem fins lucrativos, que:
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I – comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:

a) a natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação, tais

como prevenção, promoção e recuperação da saúde;

b) a finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de excedentes

financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

c) a previsão expressa de ter, como órgãos de deliberação superior e de direção,

um  conselho  de  administração  e  uma diretoria  definidos  nos  termos  do  estatuto,

asseguradas  àquela  composição  e  atribuições  normativas  e  de  controle  básicas

previstas nesta lei;

d)  a  previsão  de  participação,  no  órgão  colegiado  de  deliberação  superior,  de

membros do poder público e da comunidade, de notória capacidade profissional e

idoneidade moral;

e) a composição e as atribuições da diretoria;

f) a obrigatoriedade de publicação anual, no diário oficial do Estado, dos relatórios

financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;

g)  no  caso de associação civil,  a  aceitação de novos associados,  na forma do

estatuto;

h)  a  proibição  de  distribuição  de  bens  ou  de  parcela  do  patrimônio  líquido  em

qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de

associados ou membros;

i) a previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações

que lhe forem destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas

atividades; e

j)  em  caso  de extinção  ou desqualificação,  a  previsão  de transferência  de  seu

patrimônio a outra OSS, da mesma área de atuação, ao patrimônio do Estado ou do

município em que atuar, na proporção dos recursos e bens por estes alocados;

II – esteja constituída há, pelo menos, três anos;

III – esteja devidamente registrada no conselho regional profissional competente do

Estado, quando for o caso;

IV – comprovar a gestão de unidade ou de serviços de assistência à saúde, própria

ou de terceiros, por, pelo menos, dois anos, quando se tratar de instituição que preste

ações e serviços assistenciais; e
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V – seja entidade idônea judicial e administrativamente.

§ 1° – O prazo de validade da qualificação será de dois anos, conforme critérios

definidos em regulamento.

§ 2° – Todas as entidades que solicitarem e atenderem ao disposto nesta lei serão

qualificadas como OSS.

Seção I

Do Conselho de Administração

Art.  3°  –  O  conselho  de  administração  deve  estar  estruturado  nos  termos  do

respectivo  estatuto,  observados,  para  os  fins  de  atendimento  dos  requisitos  de

qualificação, os seguintes critérios básicos:

I – os membros eleitos ou indicados para compor o conselho devem ter mandato de

até quatro anos, admitida uma recondução consecutiva;

II – os membros eleitos ou indicados para compor o conselho não poderão ser:

a) parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau do prefeito, vice-prefeito,

dos vereadores, dos deputados estaduais ou federais, e

b) servidores públicos detentores de cargo de provimento em comissão ou função

comissionada ou gratificada, no âmbito do poder público;

III – o conselho deve reunir-se, ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e,

extraordinariamente, a qualquer tempo;

IV – os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nessa

condição, prestarem à organização social de saúde, ressalvada a ajuda de custo por

reunião da qual participem;

V – os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem

renunciar ao assumir funções executivas remuneradas.

Art. 4° – Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem estar

incluídas entre as atribuições privativas do conselho de administração:

I – fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;

II – aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;

III – aprovar a proposta de orçamento da entidade ou programa de investimentos;

IV – designar e dispensar os membros da diretoria ou equivalentes;

V – fixar a remuneração dos membros da diretoria ou equivalentes;
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VI – aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a

estrutura, a forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;

VII  –  aprovar,  por  maioria  de,  no  mínimo,  dois  terços  de  seus  membros,  o

regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para contratação de

obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos

empregados da entidade;

VIII  –  aprovar  e  encaminhar  ao  gestor  de  saúde,  supervisor  de  execução  do

contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados

pela diretoria ou órgão equivalente;

IX  –  fiscalizar  o  cumprimento  das  diretrizes  e  metas  definidas  e  aprovar  os

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio

de auditoria externa.

Art.  5°  –  É  permitida  a  participação  de  servidores  públicos  na  composição  de

conselho de organização social de saúde, observando o disposto no art. 3°, inciso II.

Art. 6° – Para os efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento

firmado  entre  o  poder  público  e  a  entidade qualificada  como OSS,  com  vistas  à

formação de parceria para fomento e execução de atividades de saúde.

Parágrafo  único  –  Não  serão  objeto  de  contrato  de  gestão  as  atividades  de

regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços no âmbito do sistema

único de saúde – SUS.

Art.  7°  –  O  contrato  de  gestão  celebrado  deve  discriminar  as  atribuições,  as

responsabilidades, as metas de desempenho e as obrigações do poder público e da

entidade contratada.

§ 1° – O contrato de gestão será publicado na íntegra na página eletrônica dos

parceiros, do poder público e da entidade e em extrato no diário oficial do Estado.

§  2°  –  É  vedada  a  cessão  parcial  ou  total  do  contrato  de  gestão  pela  OSS,

excetuando-se os casos de cisão estatuária da entidade, devendo-se observar:

I – a necessidade de autorização do Estado para a cessão do contrato de gestão; e

II – a devida qualificação da nova entidade como OSS.

Art. 8º – Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da economicidade,

bem como os seguintes preceitos:
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I  –  a especificação do programa de trabalho,  a estipulação das metas a serem

atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como a previsão expressa dos

critérios  objetivos  de  avaliação  de  desempenho  a  serem  utilizados,  mediante

indicadores de qualidade e produtividade;

II – o prazo de 20 anos de duração, com a hipótese de renovação, desde que não

se ultrapasse esse limite,  vedada,  em qualquer hipótese,  a contratação por  prazo

indeterminado;

III – observância:

a) dos princípios do SUS, expressos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7°

da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; e

b) do atendimento, universal e igualitário, aos usuários do SUS;

IV  –  a  estipulação  dos  limites  e  critérios  para  despesa  com  remuneração  e

vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados

das OSS, no exercício de suas funções.

Art. 9º – Em caso de rescisão unilateral do contrato de gestão pelo poder público

que não decorra de  má gestão,  culpa  ou dolo  da  OSS,  são devidas,  pelo  poder

público à OSS todas as verbas rescisórias, de pessoal e de contratos com terceiros, e

indenizatórias.

Seção II

Da Seleção de Organização Social de Saúde para Celebrar Contrato de Gestão

Art.  10  –  O poder  público  dará  publicidade,  mediante  chamamento  público,  da

decisão de firmar cada contrato de gestão, indicando as atividades que deverão ser

executadas.

Art.  11  –  A celebração  do  contrato  de  gestão  será  precedida  de  chamamento

público para manifestação e seleção do interessado;

§ 1º – O chamamento público será realizado observando-se o seguinte:

I  –  os  princípios  de  probidade  administrativa,  publicidade,  impessoalidade,

moralidade, economicidade e eficiência;

II – o princípio do julgamento objetivo;

III – o julgamento das propostas de acordo com os critérios fixados no edital;

IV  –  a  igualdade  de  condições  entre  todas  as  OSS  que  tenham  manifestado

interesse; e
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V – a garantia do contraditório e da ampla defesa.

§ 2º – O chamamento público utilizará como critérios objetivos de seleção, entre

outros,  a  experiência  pregressa  da  OSS,  a  reputação  social  da  instituição  e  a

capacidade institucional, conforme regulamento.

Art. 12 – O poder público poderá celebrar termos aditivos ao contrato de gestão,

sem novos chamamentos ou concurso de projetos, desde que o objeto esteja inserido

na mesma área de atenção à saúde.

Art. 13 – O poder público poderá formalizar convênio com a entidade qualificada

como OSS que possuir contrato de gestão firmado, desde que seu objeto esteja em

consonância com os objetivos do contrato de gestão.

Seção III

Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão

Art. 14 – A execução do contrato de gestão celebrado por OSS será fiscalizada pela

órgão gestor do SUS.

§  1°  –  A entidade  qualificada  apresentará  ao  órgão  gestor  de  saúde  relatório

pertinente à execução do contrato de gestão contendo comparativo específico das

metas  propostas  com  os  resultados  alcançados,  acompanhado  da  prestação  de

contas correspondente ao exercício financeiro, de acordo com as instruções editadas

pelo Estado e, caso haja, do Tribunal de Contas do Estado:

I – a cada três meses, de forma ordinária;

II – a qualquer momento, extraordinariamente, quando requerido em atendimento

ao interesse público; e

III – de forma consolidada ao final de cada exercício.

§ 2° – Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser

analisados, a cada três meses, por comissão de avaliação composta por profissionais

de notória  especialização,  que emitirá  relatório  conclusivo,  a  ser  encaminhado ao

gestor do sistema estadual de saúde e aos órgãos de controle interno e externo.

§ 3°  – Compete ao Conselho  Estadual  de Saúde exercer  o controle social  dos

serviços prestados pelas organizações sociais de saúde, apontando as situações de

descumprimento das diretrizes do SUS.

Art. 15 – Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao
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tomarem  conhecimento  de  qualquer  irregularidade ou ilegalidade na utilização de

recursos ou bens de origem pública por OSS, darão ciência do fato à Advocacia-Geral

do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual, para a

adoção das providências cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 16 – Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 16, quando assim exigir a

gravidade  dos  fatos  ou  o  interesse  público,  havendo  indícios  fundados  de

malversação  de  bens  ou  recursos  de  origem  pública,  os  responsáveis  pela

fiscalização  representarão  ao Ministério  Público  Estadual  e  à  Advocacia-Geral  do

Estado para que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade

dos bens da entidade ou o sequestro dos bens de seus dirigentes, bem como de

agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano

ao patrimônio público.

§ 1° – O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts.

822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2° – Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de

bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior,

nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3° – Até o término da ação, o poder público permanecerá como depositário e

gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade

das atividades sociais da entidade.

Art.  17  – Os  administradores das  OSS, ao  tomarem conhecimento  de qualquer

tentativa de representantes do poder público de interferir, de forma direta ou indireta,

na organização e no funcionamento da entidade, darão ciência do fato ao gestor do

contrato de gestão, ao Conselho Estadual de Saúde e ao Ministério Público Estadual,

para a adoção das providências cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 18 – Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte

legítima para denunciar irregularidades cometidas pelas OSS à administração pública

estadual e aos órgãos de fiscalização.

Art. 19 – As pessoas jurídicas de direito privado qualificadas pelo Poder Executivo

como OSS com contrato de gestão vigente serão submetidas ao controle externo da

Assembleia  Legislativa,  que  o  exercerá  com  o  auxílio  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado, ficando o controle interno a cargo do Poder Executivo.
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Art. 20 – O balanço e as demais prestações de contas anuais da OSS poderão ser

analisados pelo Tribunal de Contas do Estado, sendo o balanço, obrigatoriamente,

publicado na rede mundial de computadores e no instrumento de publicação dos atos

oficiais do Estado.

§ 1° – A prestação de contas incluirá as certidões negativas de débitos da Receita

Federal  e  da  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional,  do  Instituto  Nacional  do

Seguro Social – INSS – e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS –, de

débitos  trabalhistas,  emitida  pelo  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  e,  conforme  a

natureza da atividade, do Estado de Minas Gerais e do município em que atuar a

entidade, além de outras informações consideradas necessárias.

§ 2° – A prestação de contas deverá ser encaminhada, anualmente, ao Conselho

Estadual de Saúde.

Art. 21 – A contratação de pessoal pela OSS, com recursos decorrentes do contrato

de gestão,  deve  ser  precedida  de processo seletivo,  observados  os princípios  da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Seção IV

Do Fomento às Atividades Sociais

Art. 22 – As entidades qualificadas como OSS são declaradas como entidades de

interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.

Art. 23 – Às OSS poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos

necessários ao cumprimento do contrato de gestão.

§  1°  –  São  assegurados  às  OSS  os  créditos  previstos  no  orçamento  e  as

respectivas  liberações  financeiras,  de  acordo  com  o  cronograma  de  desembolso

previsto no contrato de gestão.

§ 2° – Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do

contrato de gestão parcela de recursos para compensar  desligamento de servidor

cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela OSS.

§ 3° – Os bens de que trata este artigo serão destinados às OSS, dispensadas a

licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de

gestão.

Art. 24 – Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por
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outros de igual ou maior valor, condicionada a permuta à exigência de que os novos

bens integrem o patrimônio do Estado.

Parágrafo único – A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação

do bem e expressa autorização do Estado, conforme regulamento.

Art. 25 – Fica facultada ao Poder Executivo a cessão de servidor efetivo para as

OSS, com ônus para a origem.

Parágrafo único – Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de

origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela

OSS.

Art. 26 – São extensíveis, no âmbito do Estado, os efeitos dos arts. 20 e 21, § 3°, às

entidades  qualificadas  com  organizações  sociais  pela  União,  pelos  estados,  pelo

Distrito  Federal  e  pelos  municípios,  quando  houver  reciprocidade  e  desde que  a

legislação local não contrarie os preceitos desta lei.

Art. 27 – O poder público poderá celebrar com a OSS, além do contrato de gestão:

I – convênio;

II – contrato de prestação de serviços, para atividades contempladas no contrato de

gestão, nos termos do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Seção V

Da Desqualificação

Art. 28 – O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como

OSS quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de

gestão.

§ 1° – A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o

direito  de  ampla  defesa,  respondendo  os  dirigentes  da  OSS,  individual  e

solidariamente, pelos danos e prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

§  2°  –  A desqualificação  importará  reversão  dos  bens  permitidos  e  do  saldo

remanescente dos recursos financeiros entregues à utilização da OSS, sem prejuízo

de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 29 – A OSS fará publicar na sua página eletrônica e encaminhará ao Estado, no
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prazo de noventa dias contados da assinatura do contrato de gestão, o regulamento

próprio, aprovado pelo conselho de administração, contendo os procedimentos que

adotará para a contratação de obras e serviços, bem como, para as compras com

emprego de recursos provenientes do poder público, procedimentos que assegurem o

respeito  aos  princípios  da  economicidade,  da  publicidade,  da  impessoalidade,  da

isonomia, do julgamento objetivo e da moralidade.

Art. 30 – O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 31 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Antônio Jorge

– 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 2.729/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.042/2012)

Institui o livro de reclamações do consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Todo fornecedor, conforme definido no art. 3º da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro  de  1990,  que  comercializa  bens  ou  presta  serviços  no  Estado,  deverá

manter em seu estabelecimento o livro de reclamações do consumidor, de natureza

física.

§ 1º – Na capa do livro a que se refere o caput deste artigo deverá estar escrito:

“Livro de Reclamações do Consumidor”, bem como o seu correspondente na língua

inglesa “Complaints Book”, de forma ostensiva e legível.

§ 2º – Os fornecedores que, além do estabelecimento aberto ao público, utilizam

meios virtuais para a venda de bens ou prestação de serviços ou mantêm portal na

internet, deverão adicionalmente implementar um livro de reclamações de natureza

virtual.

§ 3º – O livro de reclamações virtual deverá estar disponível no mesmo meio virtual

adotado.
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Art. 2º – Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I – reclamação: a manifestação dirigida por quem consome um bem ou serviço, à

pessoa  física  ou  jurídica  que  o  comercializa  ou  presta,  por  consumidor  que  o

considera insatisfatório;

II – empresa titular da atividade reclamada: toda pessoa física ou jurídica, pública

ou  privada,  titular  de  atividades  ou  estabelecimentos  que  comercializam  bens  ou

prestem serviços no Estado.

CAPÍTULO II

DA OBRIGAÇÃO DE TER O LIVRO DE RECLAMAÇÕES E DE DAR PUBLICIDADE

A SUA EXISTÊNCIA

Art. 3º – O livro de reclamações físico referido no art. 1º, caput, deverá ser mantido

à disposição dos consumidores, em local de fácil visualização e acesso.

Parágrafo único – O livro de reclamações virtual deverá estar inserido em local de

fácil visualização e acesso no portal do fornecedor.

Art. 4º – O estabelecimento deverá ostentar de forma permanente e perfeitamente

legível  e  visível,  um  cartaz  no  qual  se  anuncie  a  existência  do  referido  livro  à

disposição de quem o solicite, de natureza física ou virtual, se for o caso.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DA RECLAMAÇÃO

Art. 5º – A reclamação no livro de reclamações de natureza física será registrada

pelo consumidor em três vias.

§ 1º – O responsável pelo estabelecimento entregará ao consumidor duas vias da

reclamação.

§ 2º  – O consumidor reclamante poderá enviar uma via ao órgão de defesa do

consumidor de sua localidade.

§ 3º – Nas localidades em que não há órgão de defesa do consumidor, poderá o

consumidor enviar uma via da reclamação para a Promotoria de Justiça atribuída à

defesa do consumidor.

§ 4º – Uma via da reclamação ficará no livro, não podendo dele ser retirado, sob

pena de caracterizar infração administrativa a ser sancionada nos termos do arts. 56

a 60, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
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Art.  6º  –  Se  o  livro  de  reclamações  é  de  natureza  virtual,  permitir-se-á  que  o

consumidor  imprima  uma  cópia  de  sua  reclamação,  além  de  requerer  que  seja

remetida a mesma cópia para o seu endereço de correio eletrônico, no prazo de

quarenta e oito horas.

Art. 7º – A reclamação deverá ser registrada de forma legível, clara e concisa, com

caneta  esferográfica,  se  for  de  natureza  física,  para  evitar  que  se  apague,

preenchendo-se todas as informações exigidas pelo formulário.

§ 1º – Para registro da reclamação, o consumidor poderá consultar o Código de

Defesa  do  Consumidor,  disponível  no  estabelecimento,  conforme  Lei  Federal  nº

12.291, de 20 de julho de 2010.

§  2º  –  Compete  ao  consumidor  guardar  toda  a  eventual  documentação  que

comprove o objeto da reclamação, tais como faturas, contratos, fotografias, materiais

publicitários, entre outros, bem como a via da reclamação que lhe pertence.

§ 3º – Se houver alguma testemunha no momento da ocorrência do fato que gerou

a reclamação,  poderá  o  consumidor  obter  os  dados  de contato  desta,  caso  seja

necessário contatá-la para um futuro testemunho em processo administrativo.

§ 4º – O registro da reclamação não impedirá que o consumidor utilize outros meios

de proteção ao seu direito.

CAPÍTULO IV

DA RECUSA DO RESPONSÁVEL DO ESTABELECIMENTO EM DISPONIBILIZAR O

LIVRO DE RECLAMAÇÕES

Art.  8º  –  Caso  haja  a  recusa  pelo  responsável  em  fornecer  o  livro  para  a

reclamação ou haja obstáculos de acesso a ele, o consumidor poderá informar tal fato

à  autoridade  administrativa  competente,  pessoalmente  no  órgão  de  defesa  do

consumidor de sua localidade, ou por meio do número gratuito de telefone de acesso

Procon-MG, indicado no art. 13 desta lei.

CAPÍTULO V

DA PUBLICAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES NOS CADASTROS ATUALIZADOS

PREVISTOS NO ART. 44, DA LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Art. 9º – As reclamações fundamentadas registradas no livro de reclamações do

consumidor, se consideradas procedentes pelo órgão de defesa do consumidor, por
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decisão definitiva, poderão integrar o cadastro referido no art. 44, da Lei nº 8.078, de

11 de setembro de 1990.

Parágrafo  único  –  O  cadastro  de  fornecedores  a  que  se  refere  o  caput será

divulgado nos termos do arts. 57 a 62 do Decreto nº 2.181, de 20 de março de1997.

CAPÍTULO VI

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 10 – Verificando a ausência do livro de reclamações no estabelecimento ou no

portal da internet, se for o caso, o agente fiscal de órgão de defesa do consumidor,

regularmente em serviço, procederá, de imediato, à lavratura do auto de infração.

Parágrafo único – Ocorrendo o furto ou o roubo do livro físico, deverá o fornecedor

lavrar o boletim de ocorrência em até setenta e duas horas após o fato.

CAPÍTULO VII

DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 11 – A infração às normas previstas nesta lei constituirá violação às normas de

proteção do consumidor, ficando o infrator sujeito às sanções previstas no arts. 56 a

60 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CAPÍTULO VIII

DO ACESSO DOS CONSUMIDORES AO PROCON-MG POR TELEFONE

Art. 12 – Nos termos da Lei nº 11.823, de 6 de junho de 1995, regulamentada pelo

Decreto nº 44.925, de 20 de outubro de 2008, ficam os fornecedores a que se refere o

caput do art.  1º desta lei,  obrigados a manter,  em seu estabelecimento, de forma

visível, número de telefone gratuito de acesso ao Procon-MG.

Parágrafo único – O número de telefone previsto no caput deverá constar no cartaz

a que se refere o art. 4º desta lei.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 – O fornecedor deverá conservar o livro de reclamações, físico ou virtual, em

seu poder, para eventual apresentação à autoridade de defesa do consumidor por, no

mínimo, dois anos.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.
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Paulo Lamac

Justificação: O livro de reclamações ou complaints book é um livro de que prevê a

disponibilização obrigatória nos estabelecimentos em que haja fornecimento de bens

ou serviços ao consumidor.

Ele  permite  que,  imediatamente  após  ser  atendido  em  dado  estabelecimento

comercial, caso algo não corra bem na compra de um produto ou na prestação de um

serviço,  o  consumidor  solicite  o  livro  de  reclamações  e  nele  apresente  o  seu

descontentamento. Assim, o consumidor o fará no momento e no local da ocorrência.

Nesse  sentido,  ele  permite  o  maior  acesso  do  consumidor  ao  seu  direito  de

reclamação por uma falha no fornecimento de produtos ou serviços.

Atualmente, no Brasil, muitos consumidores deixam de registrar suas reclamações,

havendo irregularidades ou faltas pelos fornecedores. Isso gera uma falsa sensação

de  regularidade  em  estabelecimentos  onde  os  problemas  com  consumidores  são

frequentes. A proposta de criação do livro visa justamente a suprir essa lacuna.

Ademais,  é  importante  destacar  que  o  livro  pode  ser  de  grande  valia  para  o

consumidor,  uma  vez  que  uma  simples  consulta  no  próprio  estabelecimento,

previamente ao fechamento do negócio, poderá indicar se o fornecedor é reincidente

na prática de atos lesivos às relações de consumo. Dessa forma, grandes transtornos

poderão ser evitados e ainda se concretizará o direito de informação do consumidor,

princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor.

A adoção  do  referido  livro,  outrossim,  induzirá  que  o  fornecedor  se  cerque  de

cuidados para evitar que o consumidor registre uma reclamação, uma vez que tal fato

poderá inibir ou prejudicar futuros negócios.

Os próprios  fornecedores poderão utilizar-se do livro de reclamações, visando a

corrigir ou prevenir eventuais falhas e aumentar o grau de satisfação de seus clientes.

Todo  esse  processo  resultará  em  uma  melhoria  dos  fornecimentos  dos  bens  e

serviços ao consumidor.

Considerando que compete ao Estado,  nos termos da sua Constituição,  legislar

concorrentemente  com  a  União  sobre  consumo  e  responsabilidade  por  dano  ao

consumidor (art. 10, XIV, alíneas “e” e “h”), conto com o apoio dos nobres pares para

a aprovação deste projeto.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 901/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.730/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 744/2011)

Dispõe sobre a proteção e preservação da folia de reis e congado no Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O poder público promoverá a identificação e o levantamento da folia de reis

e congado nas diversas regiões do Estado, para fins de proteção e preservação do

patrimônio cultural, quando couber.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

João Alberto

Justificação: A proposição tem por objetivo promover o acautelamento das formas

de expressão da folia de reis e congado, enraizados no cotidiano das comunidades,

para fins de registro no Livro de Registro dos Saberes, nos termos do art. 1º, § 1º, I,

do Decreto Federal nº 3.551, de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de

Natureza  Imaterial  que  constituem  patrimônio  cultural  brasileiro,  cria  o  Programa

Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.

Folia de reis é um festejo de origem portuguesa ligado às comemorações do culto

católico  do  Natal  que,  trazido  para  o  Brasil,  mantém-se  vivo  nas  manifestações

folclóricas de muitas cidades de Minas Gerais.

Na tradição católica, a passagem bíblica em que Jesus foi visitado por pelos magos,

converteu-se  na  tradicional  visitação  feita  pelos  três  reis  magos,  denominados

Belchior, Baltazar e Gaspar, os quais passaram a ser referenciados como santos a

partir do século VIII.

Na cultura tradicional brasileira, os festejos de Natal eram comemorados por grupos

que visitavam as casas tocando músicas alegres em louvor aos Santos Reis e ao

nascimento de Cristo. Essa tradição, oriunda de Portugal,  ganhou força no século

XIX, mantendo-se viva em várias regiões, sobretudo nas cidades do interior de nosso

Estado.
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A festa de folia de reis adquiriu entre nós o espírito religioso que conserva até hoje,

sendo  desenvolvida  com  características  próprias  e  transformando-se  em

manifestação folclórica de rara beleza. Seu início acontece no dia 24 de dezembro,

véspera de Natal,  prosseguindo até o dia 2 de  fevereiro,  período em que grupos

festivos de pessoas saem cantando ao som de violão, sanfona, cavaquinho, pandeiro,

reco-reco, pistão, chocalho, triângulo, tantãs e outros instrumentos, exaltando o Deus

Menino e percorrendo as casas, indo de porta em porta em busca de oferendas que

podem variar de um prato de comida a uma xícara de café.

É a chamada banda de folia de reis, ou música de folia de reis. Quando ela passa

por sítios e fazendas da zona rural, tem o nome de caixa de folia de reis. O chefe do

grupo  é  denominado  alferes  de  folia  de  reis,  e  eles  seguem  seu  caminho

representando  pequenas  peças  teatrais  e  cantando  à  porta  das  casas,  cujos

moradores lhes oferecem comida, bebida e esmolas que serão utilizadas no Dia de

Reis, considerado o dia da gratidão.

Os personagens que compõem a folia somam doze pessoas, todas trajando roupas

bastante coloridas, sendo elas o mestre e contra-mestre, donos de conhecimentos

sobre a manifestação e líderes dos foliões; além do palhaço, dos foliões e dos três

reis magos. O palhaço, usando vestimentas coloridas, deve proteger o Menino Jesus

confundindo os soldados de Herodes, sendo o seu jeito alegre e descontraído motivo

para distração e divertimento dos assistentes; os foliões, geralmente homens simples

e de origem rural, são os participantes da festa, dando exemplo grandioso através de

sua cantoria de fé; por sua vez, os três reis magos fazem uma viagem de esperança,

certos de que ela os levará ao encontro de sua estrela.

Ao som dos instrumentos musicais, os foliões efetuam longas caminhadas levando

a bandeira, um estandarte de madeira ornado com motivos religiosos, à qual tributam

especial respeito. Vão liderados pelo mestre e contra-mestre, figuras de relevância

dentro da folia  por  conhecerem os preciosos versos,  preservados de geração em

geração por tradição oral (vide “Recanto das Letras” – texto de Fernando Kitzinger

Dannemann).

De origem africana, principalmente nas áreas do Congo, Angola e Moçambique, do

povo bandu, o congado é uma manifestação cultural católica e africana. A história
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conta que Chico Rei, também um rei na África, do Congo dos Quicuios, foi trazido

como escravo ao Brasil, especificamente a Vila Rica, atual Ouro Preto, junto a sua

corte em meados do século XVIII. Chico Rei, como rezam os casos, ficou rico por

explorar uma mina abandonada e depois disso libertou vários escravos.

A partir daí surgiu a primeira irmandade de negros livres de Vila Rica. Chico Rei

considerou a sua liberdade possível graças a Nossa Senhora do Rosário. Para pagar

promessa à santa, ele organizou a primeira festa dos negros no Estado de Minas

Gerais, na Igreja de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de Alto Cruz, em Vila

Rica, em 1747.

O congado, também chamado de congo ou congada, mescla cultos católicos com

africanos num movimento sincrético. É uma dança que representa a coroação do rei

do Congo, acompanhado de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamento de

mastros  e  música.  Os  instrumentos  musicais  utilizados  são  a  cuíca,  a  caixa,  o

pandeiro,  o  reco-reco.  Ocorre  em  várias  festividades  ao  longo  do  ano,  mas

especialmente no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário. O ponto

alto da festa é a coroação do rei do Congo.

Na celebração de festas aos santos, onde a aclamação é animada por meio de

danças, com muito batuque de zabumba, há uma hierarquia, onde se destaca o rei, a

rainha, os generais,  capitães, etc. São divididos em turmas de números variáveis,

chamados ternos. Os tipos de ternos variam de acordo com sua função ritual na festa

e no cortejo: moçambique, catupés, marujos, congos, vilões e outros.

Observa-se a necessidade de o Estado promover a identificação e o levantamento

das diversas formas de expressão da folia de reis e congado em todas as regiões do

Estado, para fins de proteção desse importante patrimônio cultural.

Ressalte-se  ainda  que,  a  despeito  de  as  diversas  regiões  de  Minas  Gerais

realizarem festas  populares da folia  de reis  e congado,  tais formas de expressão

ainda não foram estudadas pelo poder público para fins de seu acautelamento.

Trata-se de medida que encontra amparo no art. 216, II, § 1º, do Texto Magno, que

tem a seguinte redação:

“Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e

imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à
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identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade

brasileira, nos quais se incluem:

I – as formas de expressão;

(...)

§ 1º – O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá

o  patrimônio  cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”.

No mesmo diapasão, salientamos as normas estabelecidas nos arts. 208 e 209 da

Constituição do Estado, relacionadas à proteção e preservação dos bens culturais

mineiros, de natureza material e imaterial.

Dessa forma, pedimos o apoio dos demais membros desta Casa para a aprovação

deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.731/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 442/2011)

Institui a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele, a ser

realizada anualmente na segunda semana do mês de dezembro.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o caput deste artigo, o poder público,

as  empresas e as  entidades civis  promoverão atendimentos,  exames,  palestras  e

outras atividades que visem à conscientização da população e à redução dos índices

de incidência do câncer de pele.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Inácio Franco

Justificação: Entre os tumores existentes, o câncer de pele é o primeiro no ranking

mundial. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer – Inca –, o câncer

de pele é o de maior incidência (24,7%), e a previsão é que muitos novos casos
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sejam notificados. A causa da doença é a exposição excessiva ao sol, principalmente

por quem tem a pele clara, olhos e cabelos claros, muitas pintas, história de câncer

da pele na família, queimaduras anteriores pelo sol e sardas. Quanto mais desses

fatores  a  pessoa  tiver,  mais  suscetível  ela  será  e  maiores  serão  as  chances  de

desenvolver a doença. Apesar de a doença ser a de maior incidência na população, é

a mais  fácil  de  prevenir,  por  meio da  adoção de uma simples  medida:  o  uso de

protetor solar. É de grande importância que datas e períodos sirvam de referência

para que toda a população se empenhe de forma intensa na reflexão e na busca de

soluções para graves problemas que afetam a sociedade.

Portanto, propomos a instituição e a inclusão oficial no calendário de eventos do

Estado da semana de luta  contra o  câncer  de pele,  com o objetivo  de que esse

período  seja  de  grande  reflexão,  possibilitando  o  fortalecimento  de  todos  os

movimentos e segmentos engajados na missão de tornar cada dia mais possível o

diagnóstico  precoce  da  doença  e  de  nos  anteciparmos  a  ela  com  os  métodos

existentes para a sua prevenção. Essa semana certamente trará um envolvimento

maior  das  instituições  e  da  sociedade  na luta  contra  o  câncer  de  pele,  além  de

promover a conscientização para a prevenção e erradicação da doença em nosso

Estado.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.732/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.057/2011)

Declara patrimônio  cultural  do  Estado a  Feira  de  Arte  e  Artesanato  da  Avenida

Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada patrimônio cultural do Estado a Feira de Arte e Artesanato

da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do

bem cultural no Livro de Registro dos Lugares, nos termos da legislação pertinente.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.
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Inácio Franco

Justificação: O ano era 1969, e o movimento hippie borbulhava no planeta. Nascia

um espaço em Belo Horizonte para que os artesãos (então chamados de  hippies)

expusessem  seus  produtos.  Diante  do  romantismo do  final  da  década  de  60,  na

Praça da Liberdade, surgia o que se tornaria uma das maiores feiras de artes da

América Latina.

Em princípio, a Feira  Hippie funcionava apenas aos domingos, mas o movimento

era tão intenso que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte acabou por autorizar seu

funcionamento  também  nas  noites  de  quinta-feira,  numa  tentativa  de  atender  à

demanda cada vez maior de turistas e consumidores de Belo Horizonte.

Os anos foram passando, e, em 1991, os artesãos, agora não mais chamados de

hippies, já extrapolavam todos os espaços da praça. A prefeitura, então, preocupada

com a preservação do histórico logradouro da capital mineira, sentiu a necessidade

de transferir  a  feira  para  outro  espaço,  propiciando maior  conforto  aos  visitantes.

Consolidou-se assim um ponto turístico da capital, responsável também pelo sustento

de centenas de famílias. A Feira Hippie, como é chamada carinhosamente, até hoje,

pelos seus frequentadores, passou a ser reconhecida pela prefeitura como Feira de

Arte e Artesanato de Belo Horizonte.

Com o crescimento, a feira recebe novos participantes, amplia e diversifica suas

atividades, tornando-se um dos maiores pontos de venda de produtos artesanais do

País. Milhões de visitantes de todos os cantos do Brasil e até do exterior veem na

feira o local onde encontrarão a melhor forma de presentear seus amigos e parentes.

Ela conta hoje com mais de 2.500 expositores, divididos nos setores de alimentos,

artesanato,  roupas,  sapatos,  etc.  Tudo feito  de forma artesanal,  gerando renda e

trabalho  para  milhares  de  famílias,  mas  ainda  mantendo  intacto  o  espírito  de

liberdade, alegria e criatividade que levou um grupo de jovens artesãos a criar a Feira

Hippie, nos hoje distantes anos 60.

Sem  sombra  de  dúvida,  a  feira  tornou-se  um  patrimônio  turístico  da  capital,

reforçando a lembrança do carinho e da mineiridade de nossa gente.

Por sua vez, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que

é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a
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proteção dos documentos, das obras e de outros bens de valor histórico, artístico e

cultural,  como  os  monumentos,  as  paisagens  naturais  notáveis  e  os  sítios

arqueológicos.  O  art.  24,  inciso  VII,  conferiu  à  União,  aos  estados  e  ao  Distrito

Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico. E § 1º do art. 216 dispõe, ainda, que o poder

público,  com a  colaboração da  comunidade,  promoverá e  protegerá  o  patrimônio

cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventário,  registro,  vigilância,  tombamento  e

desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 806/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.733/2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Uberaba  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 Uberaba imóvel

situado na Rua Doutor Lauro Borges, nº 97, Bairro Estados Unidos, CEP: 38010-060,

registrado sob o número de ordem 5.289, a fls. 173 do livro 3-C de Transcripção de

Immoveis, em 26 de novembro de 1912 (Livro de Transcrição de Imóveis).

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Tony Carlos

Justificação: Trata-se do imóvel em que se encontra o Fórum Melo Viana, que será

substituído por um novo fórum, o qual está em fase de acabamento e foi doado pela

municipalidade. A justificativa maior para este pedido é a necessidade do Município

de Uberaba de espaço para abrigar parte de suas secretarias já espalhadas pela

cidade, com vultoso dispêndio em recursos financeiros.

– 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 2.734/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 990/2011)

Dispõe sobre o direito a informações de registros de ligações na telefonia pré-paga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Incumbe aos prestadores de serviço de telefonia móvel na modalidade pré-

paga, em operação no território do Estado, disponibilizar, através de seu endereço

eletrônico, a possibilidade de o usuário de linhas pré-pagas terem acesso a relatórios

mensais de suas ligações originadas e tarifadas.

Parágrafo único – Terão direito a esse serviço as linhas de aparelhos móveis ou

aparelhos residenciais que operam no sistema pré-pago.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores à penalidade

prevista na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras sanções

cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Inácio Franco

Justificação: Trata-se de legislação que normatizará o acesso a informações, que é

um direito do consumidor. O relatório das chamadas telefônicas pré-pagas não trará

custos  às  empresas  de  telefonia,  haja  vista  que  não  resultará  em  despesas  de

correspondência ou emissão desse extrato, e sim permitirá ao usuário consumidor ter

acesso unicamente ao relatório de chamadas do telefone que lhe pertence, já que

essa consulta será exercida através do site das empresas, por meio eletrônico, com

senha pessoal, através de cadastramento do usuário consumidor.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 511/2015, nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.735/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  da

Indústria  e  do  Comércio  de  Contagem  e  Região  Metropolitana,  com  sede  no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



698
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados  e

Pensionistas da Indústria e do Comércio de Contagem e Região Metropolitana, com

sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Iran Barbosa

Justificação:  A Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  da  Indústria  e  do

Comércio de Contagem e Região Metropolitana é uma associação sem fins lucrativos

que tem por finalidade promover campanhas beneficentes em prol de lar de idosos,

creches, abrigos e afins, além de desenvolver trabalho de cunho filantrópico social,

cultural, educacional e assistência em beneficio de pessoas carentes e na defesa dos

direitos dos associados.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual  rogo aos nobres pares desta Casa pela 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 2.736/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 75/2011)

Institui a certificação Selo Verde Saúde Pública e Bem-Estar Animal do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a certificação Selo Verde Saúde Pública e Bem-Estar Animal

do Estado de Minas Gerais,  a ser outorgada às prefeituras e entidades civis que

desenvolvam ações direcionadas à saúde do ser humano, à saúde e ao bem-estar da

população animal e ao equilíbrio do meio ambiente.

Art.  2º  –  Fica  criada a  Comissão de  Outorga do Certificado  Selo  Verde  Saúde

Pública e Bem-Estar Animal do Estado de Minas Gerais, constituída por:

I – três membros da Secretaria de Estado de Saúde, dois dos quais devendo ser

médicos veterinários;
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II – dois membros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Art.  3º  – Compete  à  comissão criada pelo  art.  2º  realizar  estudos  e análises  e

estabelecer  critérios  sobre  a  excelência  das  atividades  desenvolvidas  pelas

prefeituras e entidades civis em ações direcionadas à saúde do ser humano, à saúde

e ao bem-estar da população animal e ao equilíbrio do meio ambiente.

Art. 4º – A outorga do selo criado por esta lei  se dará mediante a atribuição de

pontos que cada ação comportará, com base em critérios de quantificação definidos

pela comissão a que se refere o art. 2º.

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, 12 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A domesticação  de  animais,  como  os  canídeos,  felinos,  equinos,

suínos e aves, entre outros,  possibilitou o desenvolvimento de diferentes relações

entre seres humanos e animais domésticos. Com o passar dos séculos, essa relação

foi se alterando de tal forma que hoje esses animais são imprescindíveis ao dia a dia

do homem, em diferentes atividades da vida moderna, do lazer à alimentação.

Por  exemplo,  desde  que  os  cães  e  gatos  foram  domesticados,  o  ser  humano

tornou-se responsável por prover suas necessidades, controlar sua população e zelar

por  sua  saúde  e  bem-estar  (Jöchle,  1991;  Arambulo;  Beran;  Escudero,  1972).

Entretanto, a criação e o manejo inadequados desses animais pelo ser humano têm

como consequência o descontrole das populações de cães e gatos, o que representa

um risco à saúde humana e dos próprios animais e ao meio ambiente.

A Organização Mundial de Saúde recomenda programas efetivos de controle de

populações de cães e gatos baseados em educação, registro e identificação, controle

da reprodução por meio do método cirúrgico de esterilização e legislação pertinente

ao  tema.  A  diminuição  da  renovação  populacional  reduz  o  número  de  animais

susceptíveis a doenças infecciosas, geralmente filhotes,  fator  que contribui para o

controle das zoonoses.
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Dessa  forma,  o  desenvolvimento  de  estratégias  de  trabalhos  participativos  e

intersetoriais  nas intervenções voltadas para o  controle  de  populações de cães e

gatos é de fundamental importância para a promoção da responsabilidade social da

comunidade pelos animais de estimação.

Como forma de destacar as ações voltadas para salvaguardar a saúde e o bem-

estar  animal  e  preservar  a  saúde  pública  e  o  equilíbrio  do  meio  ambiente,  esta

proposição tem por escopo instituir o certificado Selo Verde Saúde Pública e Bem-

Estar Animal do Estado de Minas Gerais.

Pelo  exposto,  esperamos  contar  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para

aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 512/2015, nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.737/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados – Apac –, com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac –, com sede no Município de Pirapora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Gil Pereira

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – é

uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos.

A entidade  foi  constituída  com  a  finalidade  de  se  dedicar  à  recuperação  e  à

reintegração  social  dos  condenados  a  penas  privativas  de  liberdade.  O  trabalho

dispõe de um método de valorização humana para oferecer ao condenado condições

de se recuperar.  Busca também, em uma perspectiva mais ampla,  a proteção da

sociedade, a promoção da justiça e o socorro às vítimas. Promove a humanização

das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena.

Trata-se de um projeto de humanização da execução penal do Tribunal de Justiça
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de Minas Gerais, que, baseado no método dessa associação, está atingindo até 90%

de recuperação dos condenados.

Por essas razões, conto com o apoio desta Casa 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 2.738/2015

Dispõe sobre a adaptação de computadores em  lan houses  e  cyber cafés  para a

utilização por pessoas com deficiências visuais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  as  lan  houses,  cyber  cafés  e estabelecimentos  similares  cuja

atividade-fim seja relacionada à locação de computadores para acesso à internet e a

prática de jogos eletrônicos obrigados a disponibilizar,  para utilização por pessoas

com deficiências visuais, os seguintes equipamentos:

I – teclado em braile, fones de ouvidos e microfone;

II – programa de informática que possua leitor de tela;

III – programa de informática que possua caractere gigante, destinado a pessoa

com baixa visão.

Art. 2º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º deverão estar adaptados no

prazo de cento e vinte dias a contar da data de publicação desta lei.

Art. 3º – A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: Atualmente, em razão da globalização da sociedade, muitas questões

podem ser resolvidas por meio da tecnologia e do acesso à internet, de modo que a

inclusão digital deve ser buscada de todos os modos possíveis.

Existem  estabelecimentos  conhecidos  como  lan  houses  ou  cyber  cafés que

permitem ao cidadão a locação de computadores para realizar o acesso à internet ou

a prática de jogos eletrônicos. Contudo, a oferta desse serviço é minimizada à pessoa
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com  deficiência  visual,  uma  vez  que  poucos  estabelecimentos  possuem

computadores adaptados.

No Brasil, o IBGE divulgou, em 2002, os resultados do censo realizado em 2000 e

verificou  a  existência  de  24,5  milhões  de  pessoas  com deficiências  visuais.  Pela

primeira  vez  os  dados  foram  levantados  segundo  os  critérios  previstos  na

Classificação  Internacional  de  Funcionalidade  Incapacidade  e  Saúde  –  CIF  –,

conforme recomendações da OMS.

No  Estado  de  Minas  Gerais  a  Lei  16.685,  de  2007,  estabelece  que  os

estabelecimentos que ofereçam serviço de locação de computadores para acesso à

internet e a prática de jogos eletrônicos serão obrigados a possibilitar o acesso dos

portadores de necessidades especiais.  Contudo, mais que possibilitar  o acesso, é

preciso que tais estabelecimentos disponibilizem adaptações para os equipamentos

no intuito  de  que pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  visuais  possam

usufruir do serviço.

Visando a garantia dos direitos fundamentais, a proteção do direito do consumidor e

a busca da democratização do acesso às tecnologias da informação, pugna-se pelo

acolhimento deste projeto de lei transformando-o em norma jurídica, valendo-se para

tanto, do apoio dos demais parlamentares para tal objetivo.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  deputada  Ione

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.367/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.751/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados no Departamento

de  Investigação  Antidrogas  e  na  6ª  Delegacia  Especializada  de  Repressão

Antidrogas, pela atuação na operação Riacho Limpo, em Contagem, em 10/7/2015,

que resultou na apreensão de drogas e veículos e na prisão de uma pessoa. (– À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.752/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências  para  a  maior

destinação ao Estado de recursos financeiros e repasses fundo a fundo dos valores
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fixados  para  a  área  de  segurança  pública,  bem  como para  o  fortalecimento  das

políticas  públicas  voltadas  para  prevenção  da  criminalidade  e  das  ações  para

ampliação dos efetivos policiais e da infraestrutura de defesa social. (– À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 1.753/2015, 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  da Polícia Militar  e no  14º  Batalhão de Polícia Militar,  pela

atuação na ocorrência,  em 15/7/2015, em Ipatinga, que resultou na apreensão de

arma  de  fogo,  explosivos,  balança  e  droga  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 1.754/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia

Independente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/7/2015, em Arcos,

que resultou na apreensão de drogas e quantia em dinheiro e na detenção de cinco

pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado

à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.755/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Carlin Moura, prefeito municipal de Contagem, e à

Sra. Letícia da Penha Guimarães, secretária de Direitos Humanos e Cidadania de

Contagem, pela publicação do Decreto nº 536, de 26 de junho de 2015, que instituiu o

Conselho  Municipal  dos  Direitos  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e

Transexuais.

Nº  1.756/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  agilizar  a  análise  do

processo de licenciamento ambiental da linha de transmissão que interligará a Usina

de Belo Monte aos centros de distribuição de energia elétrica do Estado.

Nº  1.757/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  pedido  de  providências,
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acompanhado de documentos relativos ao caso, para resguardar a vida de servidor

público estadual que vem sofrendo ameaças, efetuar sua remoção para a Comarca

do Prata e determinar a apuração das denúncias apresentadas.

Nº  1.758/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências,  acompanhado  de

documentos relativos ao caso, para resguardar a vida de servidor público estadual

que  vem  sofrendo  ameaças,  efetuar  sua  remoção  para  a  Comarca  do  Prata  e

determinar a apuração das denúncias apresentadas.

Nº  1.759/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos

pedido  de  providências,  acompanhado  de  documentos  relativos  ao  caso,  para

resguardar  a  vida  de  servidor  público  estadual  que  vem  sofrendo  ameaças  e

determinar a apuração das denúncias apresentadas.

Nº  1.760/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  promotor  de  Justiça  da  Comarca  de  Coromandel  pedido  de

providências, acompanhado de documentos relativos ao caso, para resguardar a vida

de servidor público estadual que vem sofrendo ameaças e determinar a apuração das

denúncias apresentadas.

Nº  1.761/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Fiemg pelo lançamento da Agenda Legislativa Estadual 2015,

em Belo Horizonte. (– À Comissão de Turismo.)

Nº  1.762/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Canápolis pelo aniversário desse município. (–

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.763/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Sr. Evandro Carlos da Silva, professor e atleta, pelo destaque

obtido  na  competição  Open  Internacional  de  Boston,  nos  Estados  Unidos,  onde

conquistou três medalhas. (– À Comissão de Esporte.)

Nº  1.764/2015,  do  deputado  Thiago  Cota,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para

que seja implantada, em caráter de urgência, uma delegacia especializada de crimes

contra a mulher em Ouro Preto. (– À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 1.765/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Flávio Santos e com a Sra. Celeste Costa, eleitos

para a Diretoria-Geral do Cefet-MG. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.766/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 1º Sgt. PM Flávio Donizetti Godoi dos Santos, lotado no

3º  Grupamento  do  2º  Pelotão  da  79ª  Cia.  PM/20ª  Cia.  PM  Independente,  pela

brilhante iniciativa que culminou na implantação de sistema de videomonitoramento

em Guaranésia. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.767/2015, 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  22/7/2015,  em  Frutal,  que  resultou  na  apreensão  de  droga  e  na

detenção  de  cinco  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG

pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo

relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.768/2015, 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 22/7/2015, em Ituiutaba, que resultou

na apreensão de grande quantidade de droga 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 1.769/2015, 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 17/7/2015, em

Uberlândia, que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, veículo, quantia em

dinheiro, armas brancas, balanças de precisão e outros materiais 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 1.770/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 16ª Companhia

Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na

ocorrência, em 18/7/2015, em Unaí, que resultou na apreensão de armas de fogo,

munição e material de caça 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 1.771/2015, 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 19/7/2015, em Belo Horizonte, que resultou na

apreensão  de  arma  de  fogo,  munição,  drogas,  celulares,  balanças  e  quantia  em

dinheiro em moeda nacional  e estrangeira 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 1.772/2015, 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 20/7/2015, em

Contagem, que resultou na apreensão de um menor, drogas e armas de fogo, uma

arma  branca,  uma  balança  digital,  um  binóculo  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 1.773/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/7/2015, em Lavras, que resultou na

apreensão de drogas, celulares, balança de precisão, quantia em dinheiro e munição

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.)
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Nº 1.774/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  20/7/2015,  em  Pouso  Alegre,  que

resultou na apreensão de um menor, drogas, quantia em dinheiro e celular; 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 1.775/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona  pela  atuação  na

operação, em 20/7/2015, em Pará de Minas, que resultou na apreensão de grande

quantidade de maconha e na prisão de uma pessoa. (– À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  1.776/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

instalação de duas câmeras do programa Olho Vivo  nos seguintes  endereços do

Bairro Santa Margarida, região do Barreiro: R. Arquiteto Morandi esquina com a R.

Álvaro da Silveira e R. Arquiteto Morandi esquina com a Av. Tereza Cristina. (– À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.777/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário ao Sr. Oscar Araripe, artista e jornalista. (– À Comissão de Cultura.)

Nº  1.778/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao advogado-geral do Estado pedido de informações sobre a aplicação

do art. 94 da Lei nº 14.310, de 2002, em sua integralidade, pelas instituições militares

do Estado. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.779/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à diretora de Recursos Humanos da Polícia Militar  de Minas Gerais

pedido  de  informações  sobre  o  número  de  policiais  militares  que  se  encontram

classificados  no  conceito  "c",  com  a  respectiva  pontuação,  e  sobre  o  tempo

necessário para que aquele classificado no conceito C-150 pontos negativos alcance

o  conceito  B-24,  com  condições  de  ser  promovido  e  participar  de  cursos  na
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instituição, bem como quanto à aplicação do art. 94, da Lei nº 14.310, de 2002. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº 1.780/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sgt. PM Orlando Costa de Souza, lotado no 3º Pelotão

da 23ª Cia. da PMMG, pelo desempenho de suas funções policiais no Município de

Itamarandiba, em especial no Programa Educacional de Resistência às Drogas.

Nº  1.781/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Meio Ambiente,  de Trabalho,  de Desenvolvimento

Agrário  e  de  Direitos  Humanos,  à  Superintendência  Regional  da  Companhia  de

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, à Coordenadoria de

Inclusão  e  Mobilização  Sociais  do  Ministério  Público  e  à  Ruralminas  pedido  de

providências, acompanhado das notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária

dessa  comissão,  para  que  as  medidas  nela  sugeridas  com  vistas  a  mitigar  os

impactos  sociais  e ambientais  da  construção da barragem no Rio  Jequitaí  sejam

acatadas e implementadas.

Nº 1.782/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/7/2015, em Patos de Minas, que

resultou na apreensão de 13kg de maconha 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 1.783/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 28/7/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na  apreensão de drogas,  de 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 1.784/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/7/2015, em Canápolis, que resultou

na apreensão de dois menores e de drogas; 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 1.785/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 27/7/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de 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 1.786/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 8ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  26/7/2015,  em

Esmeraldas, que resultou na apreensão de veículos, objetos, roupas, armas, munição

e drogas 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 1.787/2015, 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  e  na  Companhia  Independente  de  Policiamento  com  Cães,  pela

atuação na ocorrência, em 27/7/2015, em Contagem, que resultou na apreensão de

10kg  de  crack;  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 1.788/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 16/7/2015, em Governador Valadares,

que resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão e armas de fogo e na

detenção de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido



710
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.789/2015, 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 26/7/2015, em Ituiutaba, que resultou

na apreensão de 950kg 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.)

Nº 1.790/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam e

na Companhia Independente de Policiamento com Cães, pela atuação na ocorrência,

em 25/7/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de cerca de 30kg de

maconha 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 1.791/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão da

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/7/2015,  em  Teófilo  Otoni,  que

resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, 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 1.792/2015, 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 23/7/2015, em Pará

de Minas, que resultou na apreensão de um adolescente, drogas, munição, armas de

fogo, balança de precisão e rádios comunicadores 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 1.793/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com  a  comunidade  de  Passa-Tempo  pelo  aniversário  desse

município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.794/2015,  da  deputada  Ione  Pinheiro,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos atletas mineiros que representaram o Brasil nos Jogos

Pan-Americanos  de  2015  realizados  em  Toronto,  no  Canadá.  (–  À  Comissão  de

Esporte.)

Nº 1.795/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Dom Silvério pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.796/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências  para  a  ampliação  do  quadro  de  médicos-legistas  no  Estado,  a

distribuição  mais  eficiente  desses  servidores  nas  comarcas  de  Minas  Gerais  e  a

realização de convênios entre o Estado e hospitais públicos e privados localizados

em cidades desguarnecidas desses servidores, com vistas à realização dos exames

de corpo de delito. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.797/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  o  impacto

orçamentário-financeiro e sobre possíveis medidas compensatórias para viabilizar a

concessão de incentivo  fiscal  de  ICMS para  energia  elétrica  e  água  destinada  à

indústria,  a fábricas e a empreendimentos econômicos no Estado, como forma de

fomentar o desenvolvimento econômico. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.798/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Grupo  Corpo  pelo  seu 40º  aniversário.  (–  À  Comissão de

Cultura.)

Nº  1.799/2015,  do  deputado  Isauro  Calais,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Adalberto Soares Guimarães,

presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba, ocorrido em 25/7/2015, em Além

Paraíba. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.800/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso a Julia Fernandes Rodrigues Macedo pelo projeto Lacre do
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Bem,  que  venceu  o  Prêmio  Bom  Exemplo  2014  na  categoria  Cidadania,  e  pela

campanha que arrecadou grande quantidade de lacres de alumínio, recolhidos por

uma multidão solidária e transformados na entrega de cadeiras de rodas a várias

instituições mineiras. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.801/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão da

Polícia  Militar,  na  Companhia  Independente  de  Cães  da  Polícia  Militar  e  no  40º

Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/7/2015,  em  Belo

Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  18  tabletes  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.)

Nº 1.802/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão da

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 28/7/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de drogas,  material  para preparo e embalagem 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 1.803/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 11º Batalhão da

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/7/2015, em Manhuaçu, que resultou

na  apreensão  de  30  kg  de  maconha  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 1.804/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 35º Batalhão da

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/7/2015,  em  Santa  Luzia,  que

resultou  na  apreensão  de  armas,  drogas,  um  veículo  e  na  detenção  de  quatro
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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 1.805/2015, 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 2/8/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de arma de fogo,  munição,  drogas  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 1.806/2015, 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  29/7/2015,  em  Poços  de  Caldas,  que  resultou  na

apreensão de armas de fogo, munição, drogas, quantia em dinheiro e na detenção de

sete  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.807/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  22º

Batalhão  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/7/2015,  em  Belo

Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  arma  de  fogo,  munição,

carregadores e balança de precisão. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.808/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no Batalhão

Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  26/7/2015,  em  Belo

Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas  e  celular.  (–  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 1.809/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifesação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados no Departamento

de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, na Divisão Especializada de
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Investigação de Crimes contra a Vida, pela atuação na ocorrência, em 30/7/2015, em

Belo Horizonte, que resultou na apreensão de quantia em dinheiro, drogas e arma de

fogo e na prisão de um homem. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.810/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulaçãoes com o Colégio de Aplicação – Cap-Coluni – pelos 50 anos de sua

fundação. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.811/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado pedido  de  providências  para  a  aquisição de  uma unidade

móvel de castração animal para Sete Lagoas. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.812/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  empresa  Laticínios  Vitória  pela  conquista  do  1º  lugar  na

categoria  gouda,  no  Concurso Nacional  de Produtos Lácteos,  realizado durante o

Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.813/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  empresa  Cooperativa  Agropecuária  Vale  do  Paracatu  pela

conquista do 2º lugar na categoria parmesão e do 3º lugar na categoria doce de leite,

no Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizado durante o Minas Láctea 2015.

(– À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.814/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Usina de Beneficiamento Paiolzinho pela conquista

do 2º lugar na categoria gouda e do 3º lugar pelo queijo O Encantado na categoria

destaque especial, no Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizado durante o

Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.815/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Laticínios Dois Irmãos pela conquista do 3º lugar na

categoria  gouda,  no  Concurso Nacional  de Produtos Lácteos,  realizado durante o

Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.816/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Laticínios Cruziliense pela conquista do 2º lugar na

categoria gorgonzola, do 1º lugar pelo queijo Silvestre e do 2º lugar pelo queijo Santo

Antônio Casamenteiro, ambos na categoria destaque especial, no Concurso Nacional
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de Produtos  Lácteos,  realizado durante  o  Minas Láctea  2015.  (–  À Comissão  de

Política Agropecuária.)

Nº 1.817/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a  empresa  Laticínios  D'Annita  pela  conquista  do  3º  lugar  na

categoria gorgonzola, no Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizado durante

o Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.818/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  empresa  Lumen  Comércio  e  Indústria  Alimentícia  pela

conquista do 1º lugar na categoria minas padrão, no Concurso Nacional de Produtos

Lácteos,  realizado  durante  o  Minas  Láctea  2015.  (–  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº 1.819/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Laticínios PJ pela conquista do 2º lugar na categoria

provolone  e  do  2º  lugar  na  categoria  prato,  no  Concurso  Nacional  de  Produtos

Lácteos,  realizado  durante  o  Minas  Láctea  2015.  (–  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº 1.820/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Agroindústria  Passa  Cinco  pela  conquista  do  3º  lugar  na

categoria provolone, no Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizado durante o

Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política Agropecuária.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.962/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária BH-Airport levantamento efetuado pelo Procon-ALMG

comparando  preços  praticados  por  fornecedores  no  Aeroporto  de  Confins  e  em

shoppings de  Belo  Horizonte  e  pedido  de  informações  sobre  as  discrepâncias

constatadas.

Nº  1.963/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Contagem pedido de informações

sobre os termos do contrato de aluguel da unidade móvel veterinária conhecida com

"castramóvel" e o relatório dos procedimentos de castração realizados desde a sua

aquisição.
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Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Minas e Energia, de Esporte, de Prevenção e Combate às Drogas, de Segurança

Pública, de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira.

Questões de Ordem

O deputado João Leite – Obrigado, querido irmão Hely Tarqüínio. Eu queria dar

conhecimento à Casa do convite que recebemos de diversos movimentos sociais.

Aliás, alguns que a gente nem conhecia. Mas nós estamos vendo o Brasil se mexer e

as pessoas indo para as ruas. Nós fomos convidados pelos movimentos Brava Gente

Brasileira,  Muda  Brasil,  Mulheres  da  Inconfidência,  Pró-Brasil,  Renova  Brasil  e

também pelo movimento chamado Patriotas. Eles querem que participemos, no dia

16 de  agosto,  aqui  em  Belo  Horizonte,  na  Praça  da Liberdade,  da  manifestação

contra o governo federal, contra o PT. É interessante, presidente Hely Tarqüínio, que

houve  a  Marcha  das  Margaridas,  e  quem  fez  foi  a  Contag.  A Contag  recebeu

R$900.000,00 do governo federal  para realizar  uma marcha em favor  do governo

federal: R$400.000,00 do BNDES, R$400.000,00 da Caixa Econômica Federal, e o

restante do recurso da Itaipu Binacional. E é interessante que nós fomos convidados

para ir às ruas, mas não tem ninguém pagando, não. Agora, o dinheiro público está

sendo utilizado para manifestação. Dinheiro dado à Contag está sendo utilizado para

levar pessoas para as ruas. Eu terei o maior prazer e estarei, com a minha família,

com a minha neta nessa manifestação na Praça da Liberdade contra tudo isso. O

deputado Sargento Rodrigues estará presente também, com a família. Vale a pena ir

para as ruas para denunciar, deputado Alencar da Silveira Jr., este governo, que pega

dinheiro da Caixa Econômica Federal, um banco social, e dá para a Contag, para a

Marcha das Margaridas. É o fim. É o escárnio com o dinheiro público. Por isso eu

faço questão de levar  minha família,  minha filha,  meus filhos,  minha neta para a

Praça  da  Liberdade  para  protestar  contra  este  governo.  Eles  usam  muito  mal  o

dinheiro  público.  Eles  estão  financiando  manifestações  nas  ruas.  Foram

R$900.000,00 para a Marcha das Margaridas! Que interesse tem o povo brasileiro

nisso? Pegar dinheiro da Caixa Econômica Federal, dinheiro para habitação, e fazer

propaganda e ir para as ruas? Por isso a população está indignada. Ontem vimos
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notícias no jornal  O Globo,  e em outros jornais, de que foi dada a José Dirceu a

contagem do tempo de quando ele foi clandestino. Um dia depois de José Dirceu ser

preso  contou-se  o  tempo  para  aposentadoria  dele.  O  povo  brasileiro  vai  pagar

aposentadoria  para  o  José Dirceu  do  tempo  em  que  ele  foi  clandestino.  E  esse

homem, na semana retrasada, teve R$20.000.000,00 bloqueados na conta, a mando

do  juiz  Sérgio  Moro,  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  –  o  homem  tem

R$20.000.000,00 na conta  dele.  Eu  fiz  questão  de perguntar:  é  um bloqueio  até

R$20.000.000,00?  Não.  Estão  bloqueados,  na  conta  de  José  Dirceu,

R$20.000.000,00. O povo brasileiro não aguenta mais o PT. Nós não aguentamos

esses gastos. É gasto com José Dirceu, é gasto com a Marcha das Margaridas, e a

população brasileira… Eu não sei como está no gabinete de vocês, mas a mim está

causando a maior tristeza a chegada de currículos, de pessoas pedindo emprego,

pedindo ajuda. Este é o Brasil do PT, lamentavelmente. Ontem chegou o pedido de

uma mulher viúva, cujo apartamento a Caixa Econômica Federal quer tomar. Ela quer

renegociar,  a  Caixa  Econômica Federal  não aceita e vai  tomar  o apartamento da

mulher. Enquanto isso a Caixa Econômica Federal dá R$400.000,00 para a Marcha

das Margaridas. Eu tinha de dizer isso. É lamentável vermos o descaso, a arrogância

do PT e como usa o dinheiro público pensando que é dele. Não há em momento

algum  uma  palavra  deles  dizendo  assim:  “Brasileiros,  perdoem-nos  o  que  está

acontecendo. Vamos melhorar”. Agora disseram que se diminuirá a energia elétrica.

Não é a energia elétrica que diminuirá, mas a bandeira vermelha porque desligaram

uma termoelétrica. Se Fernando Henrique não tivesse feito as termoelétricas, estaria

tudo parado hoje. Obrigado, presidente.

O deputado Durval Ângelo – Sr. Presidente, é uma questão de ordem para fazer um

registro,  a fim de constar na ata e nos anais da Assembleia Legislativa que hoje

tristemente nos lembramos dos 32 anos do assassinato da Margarida Alves. Quem foi

Margarida Alves? Uma trabalhadora rural. É interessante que, além de presidente do

Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais,  ela  era  presidente  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, que foi presidida por este deputado, pelo deputado João Leite e que é

presidida hoje pelo deputado Cristiano Silveira. Margarida Alves foi assassinada na

sua casa em Campina Grande, hoje um museu em sua lembrança. Já temos duas
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décadas  em  que  se  promove  no  Brasil  inteiro  a  Marcha  das  Margaridas  para

relembrarmos  essa  grande  mulher,  que,  na  época  em  que  eu  era  da  Comissão

Pastoral da Terra – aliás, era agente de pastoral dessa comissão –, havia uma frase

dela muito significativa que ficou célebre: “É melhor morrer lutando do que morrer de

fome”. A Contag e os movimentos de trabalhadores rurais no Brasil inteiro passaram

todo o dia de hoje relembrando, como há 32 anos, o assassinato da Margarida Alves.

É  interessante  que  essas  marchas  em  Brasília  sempre  receberam  apoios

governamentais,  inclusive  em  governos…  Quando  José  Gregori  foi  ministro  da

Justiça e dos direitos humanos,  recebia também apoio. Temos de destacar que a

Marcha das Margaridas obteve muitas  vitórias. Se hoje a propriedade da reforma

agrária pode ser  registrada tanto no nome do homem quanto  da  mulher,  foi  uma

reivindicação da Marcha das Margaridas. A possibilidade de liberação do Pronaf só

para  a  mulher  sem  depender  do  homem  foi  uma  reivindicação  da  Marcha  das

Margaridas. Não é à toa que há 70 mil mulheres com o apoio governamental, como

havia em governos anteriores, fazendo a Marcha das Margaridas em Brasília. É bom

lembrar,  Sr.  Presidente,  que  essa  Margarida  presidia  a  Comissão  de  Direitos

Humanos no seu município. Direitos humanos tão enfraquecidos, desvalorizados e

vistos de forma errônea, pelos quais o deputado João Leite tanto sofreu por ser um

grande  e  autêntico  defensor.  Lá  estão  mulheres  pobres,  trabalhadoras  rurais.

Pergunto:  pode-se  financiar  tanta  coisa?  Pode-se  dar  apoio  para  eventos

empresariais? Pode-se criar  Proer,  como no governo de Fernando Henrique, para

apoiar  e  financiar  banco,  mas  não  se  pode  apoiar  a  marcha  de  mulheres

trabalhadoras rurais. Isso é triste. Hoje, relembrando alguém que conheci, que foi a

Margarida Alves, na época em que eu estava na Pastoral da Terra, e ter de vir aqui

para esclarecer uma questão dessa é triste, triste e triste. Só os ricos, os poderosos

podem manifestar; só a classe média tem direito de se manifestar. Ora, os pobres não

podem? Como diria Foucault,  nobre presidente, é um absurdo a invisibilidade que

querem impor aos pobres. Vamos deixar que as margaridas anunciem a primavera.

Em lembrança à Margarida Alves, que as margaridas tragam esperança e renovação

para este Brasil.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  –  Sr.  Presidente,  somente  quero  relatar  o
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sucesso da lei que aprovamos nesta Casa que autorizou as bebidas nos estádios de

futebol.  Na  primeira  experiência  no  Mineirão,  se  não  fosse  a  falta  de  educação

daquelas pessoas tentando usar a lei de Gérson, levar vantagem, e conseguir burlar

a fiscalização, levar até as cadeiras e os copos de cerveja – isso foi tudo fotografado

pelos jornais – e a venda visando só ao lucro da Minas Arena, mesmo sabendo que

naquele  horário  não  era  permitido,  a  lei  teria  sido,  como  foi,  um  sucesso.  Sr.

Presidente, tenho certeza de que amanhã, no jogo do Atlético, e no próximo sábado,

na estreia da cerveja no Mineirão, quando o América defenderá a liderança da sua

chave como campeão do 1º turno da Série B, vamos ter isso mais acertado. Aliás,

quero comunicar a este Plenário,  a esta Casa, aos jornalistas e aos visitantes da

Assembleia, que traremos essa discussão para esta Casa para avaliarmos, nesses

45 dias iniciais, como está a lei e o que tem de ser mudado. Tenho certeza de que

fizemos uma lei moderna para atender à população. Inclusive, ontem o presidente

Adalclever Lopes solicitava uma comissão desta Casa. Ele até pediu ao deputado

Sargento Rodrigues que, nos próximos jogos de Cruzeiro, Atlético e América, quando

as bebidas já serão servidas, acompanhasse esses eventos in loco, nesses estádios.

Então, fica aí a solicitação junto ao deputado Cabo Júlio e outros para que possamos

atender a reivindicação da população. Voltou o saudosismo do estádio de futebol.

Várias famílias foram aos estádios, e os pais beberam a cerveja antes do início do

jogo,  comentaram  o  futebol  que  ia  acontecer  dentro  de  campo  e  saíram  dali

satisfeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa é a minha colocação de hoje.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Wander Borges.

O deputado Wander  Borges* –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  neste  momento

volto  a  esta  tribuna  para  trazer  um  assunto  que  já  é  recorrente  na  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na verdade, quero fazer um histórico da BR-

381: 2003 – viabilização para contratação de projetos para duplicação da BR-381. Já

se  vão  12  anos.  Vamos  lá.  2004  –  projeto  básico  iniciado,  viabilidade  técnica,

socioeconômica e ambiental. Celinho do Sinttrocel, isso foi em 2004, mas, até hoje,

em  2015,  há  problema  com  mata  atlântica  lá.  Ora,  se  começou  em  2004,  é

inadmissível  em 2015 ainda termos problema ambiental.  Mas vamos tocando.  De
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2003  a  2007  –  contratação  e  execução  de  obras  de  restauração  da  pista  e

sinalização. Botaram meio asfalto ali,  mas o povo continuou morrendo na BR-381.

2008 – inclusão da obra de duplicação da BR-381 como prioridade federal e criou-se

um impasse entre o Dnit e Agência Nacional de Transporte. Vocês estão lembrados

disso nesta Casa?

Não  sabia  se  concedia,  se  licitava,  se  entrava  com  recurso  direto  do  governo

federal,  se fazia concessão, se fazia como na 040 agora, em que os pedágios já

estão prontos para serem cobrados.

Em 2009, autorização e contratação do projeto executivo. Isso sem contar que, em

fevereiro de 2005, na BR-381, morreram o secretário municipal de Desenvolvimento

Econômico de Sabará; a secretária de Cultura, Márcia Pace; o diretor de Arrecadação

Fazendária, Cláudio de São Geraldo. Vitimou, fazendo perder a perna – está nesta

revista que lhes passarei –, o nosso colega Stênio, que agora, com um pouquinho

mais de peso, não consegue se organizar porque teve a perna amputada. E houve

divulgação do início das obras de duplicação, com previsão para 2013.

Ano de 2012, liberação de recursos para as obras da BR-381 Norte, BH-Valadares,

com a publicação dos respectivos editais. Fazia parte dessa luta o deputado Bonifácio

Mourão; que Deus o tenha, o nosso colega José Henrique, que cobrou desta tribuna

por  diversas  vezes;  a  deputada  Rosângela  Reis;  o  próprio  deputado  Celinho  do

Sinttrocel; o deputado Gustavo Valadares; e outros. E todo dia 13 parávamos a BR,

até que, em 2011, falamos: não vamos parar agora. Mas acho que está na hora de

voltarmos  a  paralisar  a  BR  outra  vez  porque,  naquela  época,  o  governo  federal

entendeu o recado da necessidade de duplicação da estrada. Não estou falando aqui

de obra parada,  estou dizendo que não há qualidade no gasto.  Sabe em quanto

majorarão as obras dos lotes entregues agora pela Isolux, o segundo colocado? Algo

em torno de R$212.000.000,00. Sem contar a inflação, porque a licitação foi em maio

do ano passado, antes das eleições estaduais e federais.

Em 2013 houve a revogação dos editais anteriores e a publicação de um único e

novo edital. Mais confusão. É brincadeira isso. De 2003 a 2015. De acordo com o que

está  sendo  encaminhado,  sabe  quando  essa  obra  terminará,  deputado  Carlos

Pimenta? Em 2024, 2025, infelizmente. Quando chegou maio de 2015, dos oito lotes
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do edital, apenas os Lotes 1, 2 e 7 tinham obras em execução. Diga-se de passagem

que, das obras que o Dnit disse que, neste mês de agosto, estariam concluídos em

torno de 30%, está concluída apenas a média de 10%.

Vamos para junho de 2015. Lotes 3, 4, 5, 6 e 8 estão ainda em análise de projeto. A

maior estupidez na vida pública – e este que vos fala foi prefeito – é querer defender

o indefensável; é querer jogar para debaixo do tapete, e não discutir dentro de uma

nova realidade e ter humildade para dizer que alguém errou.

Em  abril  do  ano passado,  deputado  Dirceu  Ribeiro,  fizemos  um discurso  desta

tribuna dizendo que o Brasil estava errando, que teria de haver humildade para se

dizer que errou, para corrigir rumos e traçar novos objetivos, novas metas.

A maior virtude de um homem público deve ser reconhecer seus erros, para fazer e

conseguir  novos  acertos;  do  contrário,  estaremos,  a  vida  toda,  enganando a  nós

mesmos.  A maior  enganação do ser humano é enganar  a si  próprio,  porque não

consegue enganar-se a vida toda.

Também, em junho de 2015, foram feitas duas licitações para o lote 8 na Grande

BH. Todos fracassados. Aí vêm os prazos. Olhem, lá atrás, está publicado no jornal O

Tempo,  do dia 31/7/2015. (– Lê:) “Desistência de consórcio joga duplicação da 381

por terra”. Não acredito. O prazo era 2019. Pasmem, podem jogar acima de 2022,

2023,  2024.  O valor  inicial  das obras era de R$2.600.000.000,00.  Hoje já  custam

R$4.700.000.000,00.  O  governo,  seja  federal,  estadual  ou  municipal,  precisa  ter

responsabilidade na qualidade do gasto público. O gasto público tem de ser uma

condicionante  não  meras  expectativas,  inclusive  dentro  do  Regime Diferencial  de

Contratação  –  RDC –,  uma nova  modalidade da  época  da  Copa  do  Mundo.  No

momento em que o País tinha maiores condições de duplicar essa estrada, isso não

aconteceu. Agora vamos arrastar por aí afora por muito, muito tempo.” Isso está aqui,

no Estado de Minas.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  –  Peço  a  V.  Exa.  que  me  fale

novamente o valor  inicial  da obra e o valor  em que se encontra agora,  deputado

Wander Borges.

O  deputado  Wander  Borges*  –  Era  de  R$2.600.000.000,00;  agora  está  em

R$4.700.000.000,00. Aí não está contabilizado ainda a renúncia, no caso da Isolux.
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Agora o segundo colocado majora o valor das obras em R$212.000.000,00, só que

esse preço é de maio do ano passado. Como consequência, você pode colocar aí a

inflação de 8% a 10%. Esse pessoal de empreiteira também não é fácil, vão pedir

realinhamento de preço, porque automaticamente sobe.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Quero cumprimentar V. Exa. Pedi

pontualmente esse valor para dar uma demonstração. V. Exa. traz aqui que o governo

federal vem falando em duplicar a rodovia desde 2003, o marco temporal que V. Exa.

estabeleceu. De lá para cá, vem mostrando editais, licitações, inclusive chegando a

um preço exorbitante, praticamente dobrou o valor da obra. Certamente a empreiteira

ficou muito feliz em fazer isso, dobrar o valor da obra.

O  que  mais  nos  preocupa,  deputado  Wander  Borges,  são  as  mentiras,  a

embromação  que  o  atual  governo  federal  vem  fazendo  em  relação  à  BR-381.

Certamente foi uma obra utilizada na campanha de Dilma Rousseff no ano passado,

quando falou  isso  aos  quatro  cantos.  E  V.  Exa.  traz  aqui  exatamente,  com  uma

posição muito serena, muito tranquila, explicitando ponto a ponto, o que o governo do

PT, o governo federal, vem fazendo em termos de mentiras, embromação e enrolação

com a BR-381. Parabéns a V. Exa.

O  deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)*  –  Só  gostaria  de  dizer  que  o  marco

temporal teria de ser um pouco antes. Cheguei aqui em janeiro de 2005. Houve uma

audiência pública com o Dnit na época sobre a Rodovia da Morte. Era o governo

FHC.  Em  2008,  na  reeleição  de  Fernando  Henrique  Cardoso,  a  rodovia  já  se

chamava Rodovia da Morte, e ele prometeu duplicá-la.  Então só gostaria de dizer

que, em relação ao marco temporal, se tem alguém mentindo, deputado Sargento

Rodrigues, mentia-se antes também.

Para terminar,  se a licitação está dando deserto, fracassou, e a palavra certa é

“deserto”, é porque não estão concordando com o preço, os empreiteiros não estão

aceitando o preço. Então acho que o marco tinha de ser 2005, pelo menos.

O deputado Wander Borges* – Só um minutinho, para eu esclarecer. Em junho de

2005 – vou falar com propriedade –, este deputado, que, à época, não era deputado,

e  meus amigos  paramos a BR-381.  Ah,  1995,  aí  até  concordo.  Agora,  há  de  se

ressaltar, deputado Durval, sem defesa de governo A, B ou C...
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O deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  Deputado  Wander,  a  partir  de  1995,  o

presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  duplicou  a  381  de  Belo  Horizonte  a  São

Paulo.  Foram 600km de duplicação.  Ficou para o PT duplicar  duzentos e poucos

quilômetros.  Já  estamos  há  13  anos  com  o  PT  no  governo,  e  eles  não  tem

capacidade. E agora a obra está parada. Desculpe, deputado Celinho.

O  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (em  aparte)*  –  Quero  só  parabenizá-lo  pela

retrospectiva de luta que está  colocando em torno da BR-381.  Concordo,  não há

como, de maneira alguma, tentar defender o indefensável, mas temos de deixar muito

claro a todos os telespectadores da TV Assembleia. Olha, sobre essa retrospectiva

que V. Exa. faz em torno da duplicação da 381 Norte, temos de chamar o governo à

responsabilidade,  e  não defender  o indefensável  de  governos  passados que nem

sequer se ativeram ao projeto de duplicação dessa rodovia. Essa necessidade tão

aclamada  pelo  povo  mineiro,  pelo  povo  dos  Vales  do  Rio  Doce  e  do  Aço  foi

fortemente debatida aqui nesta Casa. Agora quero, dentro dessa retrospectiva, dizer

a V. Exa., sem fazer coro com governo A, B ou C, que foi em 2014 que a presidenta

Dilma foi ao Vale do Aço dar a ordem de serviço da duplicação da 381.

Temos de cobrar celeridade, temos de exigir obras e licitação dos outros lotes, mas

temos que reconhecer que os únicos governos que vêm fazendo algo pela duplicação

da 381 Norte é o atual  governo da presidenta Dilma e o governo anterior  do ex-

presidente Lula.

O deputado Wander Borges* – O que quero colocar? Não quero entrar em defesa

de governo Lula ou de Fernando Henrique. Vou dizer o que disse outro dia: o CNPJ

do  governo  federal  é  o  mesmo.  Muda  Lula  para  Fernando  Henrique,  Fernando

Henrique para Dilma, Dilma para Collor, Collor para Sarney, para Tancredo, mas o

importante é o CNPJ. O que esperamos? Esperamos que o governo federal tenha

celeridade  nesse  assunto.  Precisamos  dessa  responsabilidade,  sim,  porque  é

inadmissível.

Em 2005, fui ao pronto-socorro ver dois amigos meus mortos, que tiveram suas

vidas ceifadas ao longo da BR-381. Olhem, 2 mil famílias estão nos trechos onde

serão realizadas desapropriações. Poxa, será que até agora não houve tempo de

negociar com essas famílias?
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Deputado Celinho, acho que o governo federal perde uma grande oportunidade de

dar uma grande resposta a Minas Gerais, porque é o que digo, a qualidade do gasto

público... Não pode. Há um problema muito mais sério que não imaginamos. Se lá

atrás o governo chegou a arrecadar 100, 120, 140, 150 bilhões por mês numa obra

de 4 bilhões... Ora, isso é uma covardia. Foram 11.471 acidentes, 4.708 com vítimas.

De 2010 a 2014, 610 mortos. Isso está matando mais que guerra daqueles países da

Ásia.

Vou  mostrar  uma  retrospectiva  rapidamente  para  concluir.  Lote  1:  Governador

Valadares-Belo  Oriente,  72km;  Lote  2:  Belo  Oriente-Jaguaraçu,  60km;  Lote  3:

Jaguaraçu-Ribeirão do Prainha, 28km, devolvido. E amanhã haverá audiência pública

na Justiça Federal. A Dra. Dayse Starling, que está fazendo toda a intermediação,

está chamando o Isolux e o Dnit,  assim como nós, que fomos à primeira reunião.

Para quê? Para definir...  Afinal  de contas,  de quem é essa responsabilidade? Se

sabiam que o preço era inexequível, porque autorizaram e homologaram a licitação?

Porque contrataram? E ainda podem ser devolvidos: Ribeirão do Prainha-Nova Era;

Nova Era-João Monlevade; João Monlevade-Rio Una, num total de quase setenta

quilômetros.

E obras e prazos? Os lotes 1 e 2 tinham de estar prontos com 30%, mas estão com

8%, em média. E os lotes 3, 4, 5 e 6, em que ainda não iniciaram as obras? E as

ordens de serviço para o 4 e o 5 que nem foram definidas? Bagunça generalizada.

Sabem por quê? Falta de planejamento. Precisa haver planejamento; é necessário

considerar a Lei nº 4.320. Quando for licitar, deve licitar tudo. Que ficassem dois ou

três anos, 2003, 2004, 2005, fazendo projeto básico, projeto executivo, olhando os

bueiros,  os  túneis  e  a terraplanagem,  verificando onde há material  de  primeira  e

material de segunda. E, como consequência disso, quando as obras ganhassem as

ruas, seria dada uma resposta, em sua plenitude, à sociedade. Esse é o anseio dos

mineiros.  Nós,  como  deputados,  temos  a  responsabilidade  de  fazer  a  cobrança,

independentemente de governo.

Finalizando, presidente, queremos, daqui a um tempo, poder dizer que deixamos o

nosso legado,  a nossa contribuição.  Quero dizer  o que digo em todos os lugares

pelos quais passo. Homem público, presidente da República,  governador,  prefeito,
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deputado, vereador,  senador,  ministro, secretário municipal ou estadual não fazem

favor a ninguém. É obrigação deles trabalhar bem, porque todos recebem para isso.

Não estamos fazendo favor à sociedade.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Deputado Wander Borges, lamento, mas

seu tempo terminou. É bom a gente desabafar.

O  deputado  Wander  Borges*  –  Não  estou  desabafando,  mas  colocando  meu

posicionamento.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, a deputada Celise Laviola.

A deputada Celise Laviola – Exmo. Sr. Presidente, Hely Tarqüínio, Sras. Deputadas

e  Srs.  Deputados,  “combati  o  bom  combate,  acabei  a  carreira,  guardei  a  fé”  (2

Timóteo 4:7).

Eu e meu amigo, companheiro político, pessoa de grande importância na minha

trajetória política, Genil Mata da Cruz, prefeito de Central de Minas e presidente da

Assoleste,  tínhamos  muitos  projetos  a  serem  realizados.  Eram  muitos  sonhos

sonhados juntos.

Conversávamos diariamente e, no dia 24 de junho, às 21h30min, ele me enviou

uma mensagem por meio da qual cantava: “não aprendi dizer adeus”. No dia 6 de

julho, perguntei se ele estava com algum problema, e ele me disse que não, só uma

invasão na fazenda dele, mas que já estava negociando amigavelmente, aliás, como

ele sempre resolvia as coisas.

Genil  nunca  foi  polêmico,  Genil  sempre  foi  sincero,  franco,  verdadeiro.  Nunca

perdeu  a  alegria,  nunca  deixou  de  sorrir.  Sempre  foi  trabalhador,  honesto  e

respeitado. Foi por isso que conquistou todo o povo de Central de Minas e da nossa

região Leste.

Aproximadamente, às 17 horas do dia 14 de julho, depois de termos comemorado

seu  aniversário  no  dia  8,  recebi  um  telefonema  que  me  deixou  arrasada,

transtornada:  meu  amigo  teria  sido  levado  de  forma  bruta,  estúpida  e  precoce,

levando consigo seu sorriso e sua alegria de viver, que o acompanharam por apenas

39  anos.  A alegria  que  contagiava  a  todos  que  o  conheciam  foi  apagada,  tirada

violentamente de nosso coração, e uma tristeza imensa tomou conta de sua família e
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de nós, seus amigos. No dia de meu aniversário, 16 de julho, estava sendo sepultada

a grande esperança do povo centralense e de muitos mineiros da região Leste.

Peço a Jesus que console o meu amigo Gentil, a mãe, as irmãs e os irmãos de

Genil e que cuide, de forma muito especial, de minha amiga Simone e dos pequenos

Cristal e Enzo. Rogo ainda ao Nosso Senhor que conforte todo o povo de Central de

Minas e fortaleça o nosso prefeito Enéias.

Aos amigos, peço que consigam transformar a dor em coragem para que possamos

enfrentar a vida de frente como Genil sempre fez, pois, segundo Leonardo da Vinci,

“uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos

voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar”. Fica uma

certeza: a gratidão não morre, e o nosso Genil jamais será esquecido; estará para

sempre em nosso coração.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* – Quero me somar à dor de V. Exa. Conheci o

prefeito  em  uma  audiência  pública  em  Governador  Valadares,  e  V.  Exa.  estava

presente. Estávamos antevendo que haveria lá o problema do presídio que depois

veio  a  acontecer.  O  prefeito  até  disse  que,  se  lá  estava  superlotado,  ele

disponibilizaria – e fez isso com muita coragem, pois a última coisa que as pessoas

querem em seu município é um presídio – espaço para a Seds construir um lá. Dias

depois, fomos tomados pela notícia dessa fatalidade.

Quero, então, me somar à dor de V. Exa. Lembro-me de que, naquele dia, V. Exa.

partiu para lá, pois era seu amigo. É muito ruim perder alguém. É péssimo quando

uma pessoa morre, e, quando é alguém por quem temos um carinho especial, a dor é

muito maior. Então, quero ser solidário a V. Exa., nossa colega de bancada, nossa

amiga, nossa companheira, nossa irmã.

Quero, agregando um pouco mais a essa dor, dizer que hoje também fizemos uma

caminhada da dor, pois foi o enterro do soldado Charles. Os policiais militares fizeram

uma caminhada  fúnebre  na  Avenida  Pedro  II,  em  direção  ao  cemitério,  onde  foi

enterrado o menino de um pouco mais de 20 anos, vítima de latrocínio. Assaltaram

seu  carro,  com  ele  dentro,  e  o  mataram.  Tentaram  levar  o  carro,  mas  não

conseguiram devido ao sistema antifurto,  mas levaram sua arma. A turma virou a

noite, e, em breve, teremos notícias; já temos algumas prisões ligadas a isso, mas o

processo continua em andamento.
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Então, hoje é um dia triste, e queria dizer a V. Exa que estamos em dor, mas vamos

fazer o quê? Infelizmente, acontecem essas fatalidades na vida, e sei que, em tudo,

Deus há de confortar o nosso coração; um dia entenderemos tudo. Nós, que ficamos

por aqui, pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e dos amigos.

É  muito  difícil  lidar  com  a  dor  quando  se  perde  alguém,  principalmente  numa

situação como essa. Peço a Deus que conforte também o coração de V. Exa., da

nossa bancada e dos demais deputados. V. Exa. tem solidariedade e carinho aqui

pela dor que está sentindo. Muito obrigado.

A deputada Celise Laviola – Obrigada, deputado.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* – Sou solidário a V. Exa. Tenho a

certeza de que o seu pronunciamento vem do fundo do coração, da amizade que

tinha com o prefeito.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao secretário de Saúde do Estado de

Minas Gerais: envie com urgência vacinas de meningite para a região do Serro, onde

há cinco pessoas com essa doença. Anteontem, uma garota contraiu meningite. Que

o secretário olhe com carinho para essa situação. Pode ocorrer um surto em toda a

região, que é conhecida por V. Exa. Se o secretário não tomar providências urgentes,

outra fatalidade pode acontecer. Como amigo e representante do Serro nesta Casa,

faço esse apelo ao secretário de Saúde. Já fiz esse pedido hoje cedo, já tentei falar

com a secretaria. Estou fazendo essa solicitação da tribuna, para evitar um surto de

meningite na cidade do Serro. Esperamos que a Secretaria de Saúde faça a sua

parte imediatamente. A população pede socorro. Muito obrigado.

A  deputada  Celise  Laviola  –  É  verdade.  Essa  situação  deve  ser  contornada

urgentemente, para que haja resultados. Obrigada.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Douglas Melo.

O deputado Douglas Melo – Obrigado, Sr.  Presidente. Cumprimento V. Exa.,  as

deputadas,  os  deputados,  os  telespectadores  da  nossa  TV  Assembleia.  Sr.

Presidente, nesta tarde, tratarei de um assunto que já citei na Comissão de Defesa do

Consumidor.  Refere-se  ao  valor  exorbitante  que  está  sendo  cobrado  pela

Concessionária  Via 040 no pedágio  próximo a Sete Lagoas:  R$4,60.  Já pedimos
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reunião na ANTT e na concessionária para tentar reduzir esse valor ou procurar uma

solução. Isso acabou se tornando problema para os estudantes e trabalhadores que

saem de Sete Lagoas.

Sr. Presidente, sabemos das dificuldades do governo federal, principalmente aqui

no  Estado  de  Minas  Gerais,  onde  há  muitas  estradas,  especialmente  federais.

Começo a me perguntar por que o governo passado não duplicou a MG-424, que liga

Sete Lagoas a Pedro Leopoldo. Por que estou citando o governo passado? Porque

houve diversos anúncios, o projeto foi anunciado várias vezes, disseram que a obra

sairia do papel em breve. Mas,  infelizmente, temos um problema gravíssimo hoje:

para evitar o pedágio, o motorista que sai de Sete Lagoas usa a estrada velha, a 424,

e, como ela não é duplicada até Pedro Leopoldo, o índice de acidentes aumentou de

forma exorbitante.

Para se ter  uma ideia,  em menos de um mês, foram registrados três  acidentes

fatais, três pessoas perderam a vida. E isso é a informação que tenho. Pode ser,

deputado  Tolentino,  que  tenhamos  mais  vítimas,  de  que  ainda  não  temos

conhecimento, e outras, certamente, virão. A estrada se parece muito, inclusive, com

a BR-381, deputado Glaycon, por ser estreita, por ter um trânsito muito carregado.

Fico muito assustado quando alguns anúncios  são feitos  para a região de Sete

Lagoas, deputado Durval, e não saem do papel. Para se ter uma ideia, numa ocasião,

o governador de Minas, não o atual, esteve na cidade e anunciou o asfaltamento de

Sete Lagoas à cidade de Araçaí, o que nunca saiu do papel. O projeto foi anunciado

por diversas vezes. Outro dia ainda, indo até o DER, conversando com o Dr. Célio

Dantas,  ele  me  disse:  “Nem  existe  projeto  para  a  estrada  de  Araçaí”.  Estamos

cansados de ser enganados em Sete Lagoas e em toda a região.

No ano passado, um outro anúncio foi feito para uma cidade que sofre muito com a

violência.  O  então governador,  nessa ocasião,  anunciou  a  18ª  Região  da  Polícia

Militar  para Sete Lagoas. Anunciaram, deram como certa a ida, fizeram, inclusive,

evento para comemorar o comando regional da Polícia Militar em Sete Lagoas. O

outro governo saiu sem sequer explicar para a população o que estava acontecendo.

A regional não foi instalada nessa cidade. Mas acho que a verdade tem de prevalecer.

Quando  procurei  o  comandante  Bianchini  e  o  secretário  Bernardo  Santana,  eles
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disseram: “Douglas, não podemos anunciar para Sete Lagoas esse comando da PM,

já que a cidade está muito próxima a Curvelo. Com essa proximidade, torna-se até

incoerente Sete Lagoas ter um comando da PM, e Curvelo, outro”.

Mas o que queremos é que Sete Lagoas e região sejam tratadas com atenção.

Quando falo do governo do passado, estou falando também dos outros governos. É

inaceitável que uma cidade que tem a 8ª arrecadação do Estado de Minas Gerais

passe ainda por problemas como esse. Sete Lagoas tem Iveco, Ambev, OMR, Sada e

outras empresas. Hoje, deputado Durval Ângelo, para sair de Sete Lagoas e ir ao

Aeroporto  de  Confins,  leva-se  quase  1h30min.  Com  o  pedágio  que  está  sendo

cobrado na BR-040, esses motoristas estão indo para lá.

Outro dia,  fiquei muito esperançoso ao falar  com o nosso governador Fernando

Pimentel. Ele me disse que havia sido anunciado para Lagoa Santa uma duplicação,

sendo que essa estrada realmente é prioridade. O nosso governador disse que não

mediria esforços para que a estrada fosse duplicada.

O que queremos, os parlamentares e principalmente o povo, é que a verdade seja

dita. Ao procurar o comandante Bianchini, ele prometeu ajudar no policiamento de

Sete  Lagoas,  deputado Durval.  E  divulgamos,  com imensa satisfação,  aqui  nesta

tribuna de tamanha importância,  que  o  governo de Minas  já  anunciou  para  Sete

Lagoas a chegada de 90 policiais militares no ano que vem; 45 provavelmente ficarão

lá, pois virão por meio de concurso público. O comandante nos garantiu que esses

policiais  farão  o  curso  em Sete Lagoas,  o  que vai  ajudar  muito  na  luta  contra  a

violência.

Então, o que estamos pedindo é simplesmente um reconhecimento a uma região

que presta, sem dúvida, uma ajuda a este estado. É claro que os outros municípios

também merecem atenção.

Mas, deputado Durval Ângelo, não podemos nos esquecer do que o governador

Fernando Pimentel acaba de fazer. Anunciou a retomada das obras do anel viário,

que vai ligar a Estrada 238 – cidades de Jequitibá, Santana de Pirapama – à Estrada

424 e também à Avenida Norte-Sul. Isso vai tirar de Sete Lagoas o trânsito pesado,

que acontece principalmente por causa da Ambev e da Iveco.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Deputado Douglas Melo, primeiramente
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quero  dizer  que  Sete  Lagoas  deu  um  presente  a  esta  Casa,  um  presente  à

democracia de Minas Gerais, por ter permitido que um jovem deputado idealista como

V. Exa. estivesse aqui como deputado estadual. Acho que, se estamos vendo todas

essas coisas aqui hoje, essa preocupação com Sete Lagoas e região, é porque o

povo votou em você. Foi uma votação majoritária, uma votação que ninguém nunca

teve na cidade de Sete Lagoas e, acredito, que por muito tempo não será atingida por

outro parlamentar. O povo trouxe-o até aqui. Por isso você vem e mostra as mentiras

que pregaram no passado, durante o período eleitoral, em relação à região da Polícia

Militar,  ao aumento do policiamento e a obras de asfaltamento. Aliás, V. Exa. não

disse, mas, há três anos, anunciaram o anel viário de Sete Lagoas. Há três anos,

estão anunciando essa obra. O governo anterior anunciou-o, com muito estardalhaço,

no período das eleições.

Isso mostra como se tratavam as políticas públicas neste estado. Havia uma Minas

do faz de conta, uma Minas da publicidade, que era um conto de fadas. Mas o povo,

como  mostrou  uma  campanha  do  PMDB  na  época,  não  vivia  na  Minas  da

propaganda, mas na Minas real. Sete Lagoas sentiu isso muito bem. É bom que o

povo de Sete Lagoas tenha consciência, Douglas, de que todas essas inverdades

foram ditas com a aprovação do alcaide-mor do município. Ele também divulgou isso.

Ele também propagou isso. Hoje o governo Fernando Pimentel tem em você esse

grande interlocutor,  que trará  muitas  mudanças  para  Sete  Lagoas.  O governador

Fernando Pimentel confia na sua representação, e, com toda a certeza, essas coisas

vão se tornar realidade pelo seu trabalho, pela sua atuação neste Legislativo.

É bom que você tenha chegado, senão o deputado Alencar da Silveira Jr. logo iria

querer ser o representante de Sete Lagoas. Ele já está tão animado ali! Parabéns. É

bom  para  nós  que  já  estamos  com  muitos  anos  de  estrada,  carregando  muitos

janeiros  nessa caminhada,  que haja  um jovem deputado idealista  com todo esse

entusiamo  e  disposição.  Nós,  da  base  do  governo,  com  toda  a  certeza  nos

orgulhamos da sua presença.

O deputado Douglas Melo – Obrigado, deputado Durval Ângelo, pelas palavras.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* – Deputado Dilzon Melo, obrigado pelo

aparte. Quero aproveitar  a oportunidade da fala de V.  Exa.,  especialmente no diz
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respeito à Via 040, concessionária responsável pela via que liga o Rio de Janeiro a

Brasília. Deputado Douglas, esse problema não é novo.

O problema que estamos enfrentando em Barbacena –  em Sete  Lagoas não é

diferente –  é a  cobrança de pedágio  dos  moradores  da região.  Na Comissão de

Transporte, tivemos oportunidade de falar sobre a instalação do posto de pedágio que

divide o Distrito de Correia de Almeida e a cidade de Barbacena. O que fazer com o

cidadão que trabalha diariamente indo e voltando, o cidadão que precisa estudar, o

cidadão que precisa de atendimento médico, o cidadão que tem sua rotina de vida

dentro do seu próprio município e tem de pagar R$4,60 diariamente? O que lamento,

deputado Douglas, é que fiz contato com a ANTT, que se diz impossibilitada de tomar

qualquer medida que seja. O convênio é feito com quem? É com o Ministério dos

Transportes? Não é. É com o Dnit? Não é. É exatamente com a ANTT, que nada pode

fazer.  Estamos  encaminhando  ao  Ministério  Público  Federal,  da  1ª  Região,  uma

representação para que tome providências garantindo o direito de ir e vir à população

daquela região. O que acontece é um absurdo. Sou favorável, acho que temos de ter

concessões, acho que os preços precisam ser razoáveis. Não acho que esse seja um

bom  preço,  aliás,  acho  caro.  Acredito  que  o  caminho  das  concessões  ajuda  na

manutenção, na preservação, mas tem de ser a serviço do povo.

Uma via em prol da exploração econômica da passagem das pessoas não pode

estabelecer  uma  divisão  de  município,  como  está  ocorrendo  no  Município  de

Barbacena. Estamos tomando as medidas e vamos procurar os órgãos de direito para

tentar buscar uma solução.

Estamos  juntos  na  mesma luta.  Sei  que  V.  Exa.  tem luta  semelhante  em Sete

Lagoas, e assim também temos em Barbacena. Obrigado pelo aparte.

O deputado Douglas Melo – Completando o que o deputado Cristiano Silveira disse,

esperamos que a Via 040 pelo menos reconheça a importância e ouça um deputado

que está falando não só em nome da sua região, mas em nome do povo de várias

cidades. O valor de R$4,60 é absurdo. Não entendemos o porquê de o pedágio ter

sido colocado a 10 km de Sete Lagoas. Se você olhar a distância de um pedágio para

outros,  eles  anteciparam  a  saída  de  Sete  Lagoas  para  quem  vem  para  Belo

Horizonte. Isso foi feito, parece-me, com a má intenção justamente de fazer com que
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o motorista que passa por ali  pague o pedágio, como bem foi dito pelo deputado

Cristiano Silveira. Não estamos aqui avaliando se ter uma estrada privatizada é bom

ou ruim, mas também não podemos ficar calados e deixar de falar que o sete-lagoano

e  o  povo  da  região  são  os  mais  prejudicados,  porque  são.  A estrada  de  Belo

Horizonte ao trevão de Curvelo já era duplicada. Eles colocaram um pedágio saindo

de Sete Lagoas em uma estrada em que a Via 040 no máximo arruma canteiro e

coloca uma parte de asfalto em cima de outra. Estamos pedindo ao Ministério Público

Federal,  por meio de uma representação, amparo para estudar a possibilidade de

trazer uma solução, para que o motorista não seja tão prejudicado. Já tivemos um

resultado como esse em Luziânia, Goiás, quando os motoristas de lá tiveram o valor

reduzido – por um tempo houve até a isenção de taxa ou de cobrança de pedágio

para esses motoristas. Acreditamos muito no Ministério Público Federal e esperamos

que a situação não fique da forma como está.

Concederei aparte ao deputado João Leite e depois ao deputado Isauro Calais. O

deputado Isauro Calais até queria muito falar, porque estamos falando de Via 040 –

não é, deputado?

O deputado João Leite (em aparte)* – Obrigado. Parabéns, deputado Douglas Melo,

pela sua fala. Até listei aqui, já que estou desde 1995 na Assembleia, que a primeira

obra que beneficiou Sete Lagoas resultou de uma luta muito grande do ex-governador

Eduardo Azeredo. Foi a duplicação feita por Fernando Henrique, de Belo Horizonte a

Sete Lagoas. Essa estrada que o PT privatizou agora, pela qual o cidadão tem de

passar e pagar,  foi  feita  com recurso público – Eduardo Azeredo a fez junto com

Fernando Henrique. Depois do governo passado, que V. Exa. lembrou, foram para

Sete Lagoas a Ambev e a Iveco.

É importante lembrar a recuperação da MG-424, de Belo Horizonte até a entrada

para Confins. É outra possibilidade de se chegar ao aeroporto de Confins hoje.

É importante dizer também da MG-10. Todo o contorno do aeroporto de Confins foi

feito com recurso público. O governo passado, deputado Douglas Melo, estava muito

ocupado,  porque tínhamos  230 cidades de Minas  Gerais  que não tinham ligação

asfáltica, que Aécio Neves fez.

Queria dizer também que falta a participação federal. Já que existe uma rodovia

federal, o impacto na segurança pública é federal em Sete Lagoas.
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Esta oportunidade está sendo boa para lembrarmos o quanto o PSDB fez por Sete

Lagoas, começando por Eduardo Azeredo e continuando pelo Aécio, lutando para que

a Iveco e a Ambev estivessem lá.

Por fim, algo que me deu muito prazer: o governo Aécio Neves levou para Sete

Lagoas os jogos da série A do  Brasileirão.  Ele construiu a Arena do Jacaré com

recursos estaduais. Que bom que Sete Lagoas é tão grata ao mais querido senador

Aécio Neves, que fez tanto por essa cidade. Muito obrigado.

O deputado Douglas Melo – Obrigado, deputado João Leite.

Presidente, já estou encerrando. Gostaria somente de lembrar que, em momento

algum, nesta tribuna, falei de sigla partidária. Gostaria somente de lembrar que, em

momento algum, eu disse que partido A ou B não levaram benefícios. Quando digo

que Sete Lagoas está isolada, como foi dito muito bem pelo deputado João Leite, é

porque a duplicação da BR-424 é o nosso sonho antigo.

Não podemos também nos esquecer, deputado João Leite, da importância de Sete

Lagoas. A Iveco e a Ambev foram para lá porque está próxima a Belo Horizonte. Se

eles  prestam  um  serviço  ao  levar  emprego,  nós  prestamos  um  serviço  também,

oferecendo mão de obra qualificada. Por isso Sete Lagoas merece mais respeito.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Concedo-lhe um aparte, deputado Alencar da Silveira

Jr., nobre colega da primeira hora.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* – Não poderia, deputado Durval

Ângelo, deixar de parabenizar o representante da minha cidade. Eu nasci em Sete

Lagoas,  fui  lá  nascer.  Nasci  em  Sete  Lagoas  e  estou  aqui  porque  há  um

representante como este. Quero parabenizá-lo.

Quero falar  também que, eles  tentaram colocar  um pedágio no Jardim Canadá.

Itabirito ia ser penalizada com uma taxa de pedágio alta. Na mesma hora, corremos

atrás e conseguimos mudá-lo de lugar. Pedágio em Itabirito, não.

O deputado Durval Ângelo* – Pedágio foi invenção do PSDB no Brasil.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas,  telespectadores da TV Assembleia, o que me

traz aqui hoje é fazer uma análise do momento atual no Brasil. Eu começo. Propostas
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de impeachment e eleição antecipada; vazamentos seletivos, delações premiadas e

processos  sob  segredo  de  Justiça;  prisão  de  quem  já  estava  preso;  operações

policiais midiáticas; panelaços puxados pelas elites, que talvez nem saibam usar as

panelas;  intenções  declaradas  de  desestabilizar  o  País  e  de  reduzir  direitos  no

Congresso  Nacional,  direitos  dos  trabalhadores.  A lista  de  evidências  não  deixa

dúvidas:  está em curso uma tentativa de golpe no Brasil.  Os alvos diretos  são o

governo  Dilma,  o  Partido  dos  Trabalhadores,  os  partidos  de  esquerda  e  seus

expoentes.  Mas  a  principal  vítima  poderá  ser  a  democracia,  com  consequências

desastrosas para toda a sociedade, sobretudo para as classes populares.

Em reflexões recentes sobre a gravidade do quadro atual, tenho recorrido a uma

história  cujo cenário é a Alemanha de 1934. Eram tempos de ódio,  preconceito e

intolerância, quando uma família judia alugou um apartamento em um condomínio. A

presença dos novos inquilinos não agradou a todos os moradores, mas a resistência

não  impediu  a  mudança.  Apesar  das  reformas  e  melhorias  no  imóvel,  a  nova

residência  tinha  problemas  antigos.  Entre  eles,  a  presença de ratos.  Na primeira

semana, a família matou um roedor e o jogou no lixo comum do prédio. Na segunda,

eliminou dois ratos. Na semana seguinte, havia mais três animais no lixo. Os demais

moradores, em sua maioria alemães arianos, ao se depararem com os ratos, em

1934, ficaram incomodados e fizeram uma reunião para discutir e tomar providências.

A decisão  foi  expulsar  os  judeus.  A justificativa?  Estavam  levando  ratos  para  o

condomínio.

O  paralelo  entre  essa  história  e  a  discriminação  vivenciada  pelo  PT  e  suas

lideranças  é  inevitável.  Há  13  anos,  em  um  fato  inédito,  um  operário  foi  eleito

presidente  do  Brasil  e  isso  incomodou aqueles  que,  até  então,  se  revezavam  no

cargo de síndico e se beneficiavam de privilégios. Afinal, aquele homem não fazia

parte do, entre aspas, “condomínio do poder”, não pertencia à raça predominante na

política nacional, nem à elite branca deste país.

Era um nordestino que poderia  ter  morrido  à míngua na seca,  ou,  quem sabe,

assassinado nas favelas onde morou. Um ex-preso, que na ditadura lutou contra o

sindicalismo pelego e por melhores salários para os trabalhadores e, contra todos os

prognósticos, conseguiu entrar no condomínio e mudar a face do poder no Brasil.
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Logo de início, Lula assinou o decreto de adesão do Brasil à Convenção da ONU

contra a Corrupção – decreto que estava há oito anos esperando para ser assinado

pelo presidente da República – e deu autonomia ao Ministério Público, nomeando

para comandar a instituição o nome mais votado pela categoria, diferentemente de

seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, que costumava indicar o mais alinhado

com os interesses do seu partido, o engavetador-geral da República. Não foi diferente

Aécio Neves em Minas Gerais, que indicou no seu primeiro mandato o último da lista,

Jarbas Soares, que teve uma votação insignificante, mas era alinhado ao seu partido

em Minas Gerais.

O presidente operário também fortaleceu a Polícia Federal e lhe deu independência

para trabalhar,  uma vez que antes era dirigida por um delegado filiado ao PSDB,

várias vezes candidato a deputado. Se não me engano, esse delegado foi candidato

a vereador em Belo Horizonte. Criou ainda a legislação da delação premiada e enviou

ao Congresso Nacional um projeto de lei que tornava a corrupção crime hediondo.

As  conquistas  da  nova  administração  foram  tão  significativas,  que  o  síndico

operário conseguiu eleger sua sucessora. Com ela não foi diferente. Dilma Rousseff,

mineira, também nunca havia estado no “condomínio do poder”, entre aspas, nem

sequer  tinha  sido  eleita  para  um  cargo  político  anteriormente.  Era  uma ex-presa

política, vítima de tortura no regime de exceção. Foi às ruas e lutou pelas liberdades

democráticas neste país. Conheceu a tortura, conheceu a clandestinidade, em função

da perseguição daqueles que sustentaram a ditadura militar. Hoje, alguns deles estão

na oposição no Brasil.

Obviamente, ela também incomodou. A nova síndica fez mudanças estruturais na

Petrobras, demitiu servidores envolvidos com irregularidades cinco vezes mais que

nos  oito  anos  tucanos  e  aprovou  no Congresso a  Lei  de  Combate  à  Corrupção,

enviada no mandato anterior pelo presidente Lula.

Assim  como na  história,  hoje,  justamente  aqueles  que  tomaram  a  iniciativa  de

combater  a  praga  são  perseguidos  e  execrados  em  praça  pública,  acusados  de

serem  os  donos  dos  ratos.  E,  pior,  seus  opositores  articulam  para  expulsar  do

condomínio uma presidente legitima e democraticamente eleita. Eles foram rejeitados

pela quarta vez seguida nas urnas, perdendo no 1º e 2º turnos vergonhosamente em
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Minas Gerais. Estado que o conhecia, porque no estado em que ele morava, Rio de

Janeiro, também perdeu as eleições.

Não podemos permitir que os exterminadores sejam caçados como ratos. Faz-se

urgente  uma reação  firme  da  sociedade,  liderada  pelos  movimentos  populares  e

sociais e pelos partidos de esquerda que participaram do projeto para transformar o

País. Temos o dever de defender nossa democracia, a tão duras penas conquistada,

a fim de que o Brasil não reproduza preconceitos históricos de uma elite para a qual

somente os ricos e privilegiados podem morar no condomínio do poder.

É por isso que eu e outros colegas deputados participamos, na última sexta-feira,

do lançamento da frente mineira em defesa da democracia no Brasil. Na ocasião,

contamos com a presença do teólogo, pensador e humanista Leonardo Boff, que é

reconhecido mundialmente e contribuiu,  de forma decisiva,  com o papa Francisco

para a elaboração da encíclica sobre a questão ambiental. Leonardo Boff tem 102

livros  escritos,  prova  de  sua  competência,  de  sua  firmeza  e  de  sua  robustez

acadêmica. Portanto essa frente, que vai se reunir em Minas Gerais nos dias 5 e 6 de

setembro, foi constituída em defesa da democracia. É uma frente para dizer “não” aos

golpistas, aos ratos do passado que hoje querem se passar como cidadãos e cidadãs

com probidade e preocupação.

Lembro-me aqui do poema Intertexto, do célebre poeta Bertold Brecht, que vou ler

em homenagem ao presidente Hely Tarqüínio, que é um filósofo, visto que a filosofia e

a poesia são irmãs siamesas. Assim se posicionou Bertold Brecht: “Primeiro levaram

os negros / Mas não me importei com isso / Eu não era negro / Em seguida levaram

alguns operários / Mas não me importei com isso / Eu também não era operário /

Depois prenderam os miseráveis / Mas não me importei com isso / Porque eu não

sou  miserável  /  Depois  agarraram  uns  desempregados  /  Mas  como  tenho  meu

emprego / Também não me importei / Agora estão me levando /  Mas já é tarde /

Como eu não me importei com ninguém / Ninguém se importa comigo”.

O cenário não é novo; já ocorreu, em outras épocas, no Brasil, em outros países

latino-americanos e até em outros continentes. Vimos a mesma sanha do golpe com

Getúlio Vargas; Juscelino Kubitschek por três vezes viu o golpe bater às suas portas;

e vimos o mesmo com Jânio Quadros e João Goulart.  É ação da mesma direita
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golpista, que não ganha as eleições no voto e defende a democracia quando está no

poder,  mas que,  quando está  fora  do  poder,  é  a  primeira  a  tripudiar  sobre  essa

democracia.  Para  ela,  a  democracia  é  um  discurso  demagógico  e  hipócrita,  de

exportação. Mas o desfecho de agora poderá ser diferente, se o quisermos. E o povo

quer. A propósito, a história da família judia que contei no início do meu discurso é

fictícia, mas bem poderia ser real na Alemanha de 1934 ou no Brasil de 2015.

Aproveito para lembrar  que, na luta pela democracia,  7 mil  camponesas pobres

ocuparam as ruas de  Brasília  ontem e hoje.  O deputado João Magalhães,  que é

deputado antigo, deve ter convivido com essa tradicional Marcha das Margaridas, em

Brasília, que tem conseguido muitas conquistas. Ela relembra os 32 anos do bárbaro

assassinato da trabalhadora rural e militante dos direitos humanos, Margarida Alves.

Há 32  anos,  ameaçada de morte  e com segurança policial,  Margarida  disse  que

preferia morrer na luta a morrer de fome. Era o Brasil de antigamente: o Brasil da

fome, o Brasil do abandono, o Brasil onde se assassinava alguém que lutasse por

justiça ou falasse em direitos humanos. É muito importante lembrar isso.

Aproveito  o  debate  provocado  há  pouco  pelo  deputado  Wander  Borges  para

lembrar que, quando entrei para esta Casa, em 1995, o eixo norte da BR-381 já era

conhecido como Rodovia da Morte. Naquele meu primeiro ano nesta Casa, participei

de  um  debate  sobre  a  duplicação  dessa  rodovia,  de  que  também  participaram

representantes do Dnit  e do governo federal de então. Em 1998,  essa rodovia foi

objeto de campanha eleitoral, com compromisso de duplicação.

E hoje o governo Lula – daí eu disse que o marco, a linha de tempo do deputado

teria de ser pelo menos nos oito anos anteriores dos que eu vivi; e não em 2003,

porque, se houve um governo, como bem disse o deputado Celinho do Sinttrocel, que

decidiu fazer a duplicação foi o governo Lula e o governo Dilma. E é interessante, os

papéis  se invertem. O deputado aqui  fala  em mentira e se esquece do passado.

Então, eu sou daqueles que não se ilude com alguns discursos. Já dizia o general

Clemenceau, grande herói francês – estou terminando, Sr. Presidente –, que, numa

guerra, sempre a primeira baixa é da verdade. E nós estamos numa guerra no Brasil,

como eu registrei, como eu relatei aqui. Uma guerra que ainda não está indo para

enfrentamentos mais sérios. Mas, com toda certeza, na defesa da democracia nós
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não podemos permitir que a mentira prevaleça neste país. Estamos aqui, sim, para

defender um legado de Lula e Dilma. Estamos aqui, sim, para defender o governo

Pimentel, para dizer dos grandes avanços. O discurso de um jovem deputado, como

o deputado Douglas Melo, foi um discurso muito esclarecedor. Foi um discurso que

mostrou muito claramente a diferença do passado. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Tito Torres.

O deputado Tito Torres – Boa tarde, Sr. Presidente, deputadas e deputados. Antes

de iniciar minhas palavras, eu gostaria de cumprimentar o deputado Wander Borges,

que apresentou aqui uma agenda não só de Minas Gerais, mas também do Brasil.

São diversas mortes na BR-381 a que a gente vem assistindo, infelizmente, há vários

anos. E realmente a gente vê que o governo Lula, o governo Dilma usaram a BR-381

como trampolim político. E a gente vê, realmente, que a BR-381 não consegue sair

do papel – e às vezes nem no papel está. A gente vê licitações fracassadas. O Dnit

não sabe o que vai acontecer com a BR-381 – se vai ou não haver concessão.

Então,  infelizmente,  os  governos  do  ex-presidente  Lula  e  da  presidente  Dilma

equivocaram-se bastante. Muitos falaram aqui hoje da Via 040, uma concessão feita

pelo governo federal, e muitos agora reclamam do preço do pedágio. Mas foi um erro

cometido  pelo  governo  federal,  que  não  soube  fazer  direito  a  concessão,  e  os

pedágios estão aí hoje. Pediram 10% da obra, e a empresa fez em Goiás a parte

mais fácil  – a empresa também não é boba, não é? Mas o erro realmente foi da

concessão, e a população mineira está pagando pelo erro do governo federal.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  –  Quero  cumprimentar  V.  Exa.,

deputado Tito Torres, que,  com muita clareza,  reafirma aqui  o posicionamento do

deputado Wander Borges, que apresentou aqui e jogou por terra toda a mentira do

governo federal, do PT, tanto do governo Lula quanto do governo da Sra. Presidente

Dilma Rousseff, essa mulher que não consegue falar sequer uma frase completa. Ela

é completamente desconexa quando vai proferir os seus discursos, as suas frases.

Mas o mais engraçado é que eu vejo o deputado Durval Ângelo, líder do governo do

PT,  fazer  aqui,  deputado Alencar  da  Silveira Jr.,  uma alusão à Alemanha nazista.

Quando eu penso no PT e no nazismo, lembro-me do ministro propagandista de Hitler



739
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– deputado Alencar da Silveira Jr., nós aprendemos isso no curso de comunicação, V.

Exa. também, que é formado na área -, um moço chamado Joseph Goebbels. Ele,

deputado Bonifácio Mourão, era o ministro propagandista de Hitler. Com ele, o PT

aprendeu rapidamente a repetir  uma mentira mil  vezes até ela se transformar em

verdade.  É  isso  que  o  PT  sabe  fazer  muito  bem,  como  Dilma  Rousseff  fez  na

campanha: enganar, mentir deslavadamente para o povo brasileiro.

Agora o deputado Durval  Ângelo encerra sua fala dizendo que hoje existe uma

guerra e que o PT tenta defender  a democracia.  Digo o seguinte,  deputado Tito:

realmente  há  uma  guerra.  De  um  lado  o  povo  brasileiro  e  do  outro,  deputado

Bonifácio  Mourão,  no  campo  adversário,  os  corruptos.  O  povo  brasileiro  e  os

corruptos. É isso que o deputado Durval Ângelo deveria lembrar.

Por  falar  nisso,  para  reafirmar,  consolidar  e  ilustrar  muito  bem  a  minha fala,  o

deputado João Leite me premiou com o discurso de um programa de combate à

corrupção: “Compromisso com a ética”,  deputado Tito Torres. Olhe aqui,  deputado

Alencar da Silveira Jr., que coisa mais rara que o deputado João Leite conseguiu:

“Programa  de  governo  2002,  Coligação  Lula  Presidente”.  Aqui  vem  dizendo:

“Apresentação. A ideia de que a democracia brasileira ainda não conseguiu atingir um

padrão satisfatório no exercício da ética e dos valores republicanos em nossa vida

política  faz  parte  da  consciência  dos  brasileiros.  Responder  às  exigências

decorrentes de tal constatação é o compromisso deste documento”. Não vou ler tudo

para não tomar o tempo. Aqui embaixo,  no terceiro parágrafo,  o documento diz o

seguinte: “Este documento é peça integrante do programa de governo da Coligação

Lula Presidente e expressa compromissos enraizados em uma longa trajetória  de

coerência no combate à corrupção. Ele registra os frutos de uma série de iniciativas e

experiências,  de  reflexões  e  diagnósticos  de  especialistas.  Incorpora  todos  os

resultados consensuais da série de seminários que o Instituto Cidadania, coordenado

por Lula, realizou em 1995 e 1996, sob a responsabilidade” – escrevam aí, deputados

Hely Tarqüínio, Alencar da Silveira Jr.,  Tito  Torres, Bonifácio Mourão, João Leite e

Isauro Calais  – “sob a responsabilidade do deputado José Dirceu”.  Olhem aqui  o

programa de combate à corrupção do governo do PT sob a responsabilidade de um

corrupto  de  carteirinha,  que  já  foi  condenado  no  mensalão  e  agora  está  preso
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preventivamente porque foi pego com R$20.000.000,00 na sua conta bancária, que

foi bloqueada pelo juiz Sérgio Moro. Agora, pasmem com a coincidência: na 13ª Vara

da Justiça Federal do Paraná em Curitiba! É muita coincidência o Sérgio Moro nos

presentear agora com seu trabalho justamente na 13ª Vara da Justiça Federal do

Paraná.  Coordenador  do  programa  de  combate  à  corrupção  do  Lula,  do  PT,  do

Vaccari, quem é? José Dirceu.

Olha, tenha santa paciência, deputado Durval Ângelo! V. Exa. vir aqui dizer que o

povo está querendo dar golpe, que a Polícia Federal quer dar golpe, que o Ministério

Público Federal quer dar golpe, que a Justiça Federal quer dar golpe… Vá enganar

outra pessoa. O povo brasileiro não aguenta mais. Chega de corrupção. Basta,  é

isso. Como disse o deputado João Leite,  nós e as nossas famílias, deputado Tito

Torres, estaremos, no dia 16 de agosto, na Praça da Liberdade, às 10 horas. Vamos

todos protestar. Fora, PT! Fora, corrupção!

O deputado Tito Torres – Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  –  Deputados  Tito  Torres,  Sargento

Rodrigues, João Leite,  Isauro Calais,  Professor Neivaldo, estamos aqui atentos às

palavras dos deputados Tito Torres e Sargento Rodrigues. Notamos, deputado João

Leite, que o líder do governo, deputado Durval Ângelo, terminou seu discurso falando

em guerra, expressão meio forte a meu ver,  que a guerra está preparada,  que a

situação  vai  piorar.  Entendo  que  ele  deveria  ter  usado  um  eufemismo,  um

abrandamento de expressão. Talvez essa expressão talvez tenha surgido por causa

do impeachment que tem aparecido na imprensa de fora a fora. Até nem é a posição

do nosso partido, deputado João Leite, o PSDB, que ainda não tem posição firmada

sobre o  impeachment e está esperando que as provas fiquem mais claras sobre a

corrupção,  as  notas  fiscais  e  assim  por  diante,  para  que  haja  a  cobertura  da

Constituição Federal, para que haja motivo legal previsto na Constituição Federal.

Mas, enquanto não há isso, não estamos usando a palavra  impeachment. Agora,

falar como a presidente Dilma do PT fala, que o seu mandato é legítimo porque foi

eleita pela vontade da maioria do povo nas eleições, isso não. Porque Nixon foi eleito

pela vontade da maioria do povo e teve a sorte que teve. Da mesma forma, Fernando

Collor disputou com o Lula e ganhou. Quem mais pregou o impeachment do Collor?
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Exatamente o Lula. Isso está nas redes sociais e na imprensa, todos sabem disso.

Isso é muito interessante, porque uma hora fala contra o  impeachment, fala que é

golpe, mas, na ocasião em que Lula pregava o impeachment, era legal.

Então, agradecemos a V. Exa., deputado Hely Tarqüínio, e a V. Exa., deputado Tito

Torres. Só quero terminar lembrando que a BR-381, que é a rodovia da nossa região,

continua  complicada.  O  governo  federal  põe  culpa  em  empresas  que  o  governo

contratou. O consórcio Isolux Engevix foi contratado pelo governo. Ora, o governo

tem  de  ter  mais  responsabilidade  com  as  empresas  que  contrata,  tem  de  saber

primeiro quem são essas empresas, senão acontece o que está ocorrendo conosco,

continua a Rodovia da Morte por descaso do governo federal.

O deputado Tito Torres – Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado João Leite – Sr. Presidente, gostaria apenas de registrar a presença do

vereador Divino, líder do PSDB na Câmara Municipal de Betim, o qual nos honra com

sua presença, acompanhado do Júlio. É uma grande alegria receber esse nosso líder

aqui, na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Registro de Presença

O  presidente  –  Como  foi  muito  bem  lembrado  pelo  deputado  João  Leite,

registramos a presença, em Plenário, do vereador Divino, da Câmara Municipal de

Betim. Esteja à vontade entre nós, assistindo aos nossos trabalhos e dos colegas

parlamentares que estão presentes. É um prazer para nós recebê-los aqui.

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, determina a
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anexação do Projeto de Lei nº 1.692/2015, do deputado Fred Costa, ao Projeto de Lei

nº  1.761/2015,  do deputado Anselmo José Domingos,  por  guardarem semelhança

entre si.

Mesa da Assembleia, 12 de agosto 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 1.701, 1.705 e 1.706/2015, da

Comissão de Transporte, 1.714, 1.726 e 1.756/2015, da Comissão de Turismo, 1.715

a 1.725 e 1.727 a 1.730/2015, da Comissão do Trabalho, 1.736 a 1.743 e 1.747 a

1.749/2015, da Comissão de Saúde, 1.755, 1.757 a 1.760 e 1.781/2015, da Comissão

de Direitos Humanos, e 1.780/2015, da Comissão de Segurança Pública. 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  Minas  e  Energia  –  aprovação,  na  16ª  Reunião  Ordinária,  em  6/8/2015,  do

Requerimento nº 1.416/2015, da Comissão de Política Agropecuária;

de Esporte – aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 11/8/2015, dos Projetos de

Lei nºs 811/2015, da deputada Rosângela Reis, e 1.528/2015, do deputado Antônio

Lerin;

de Prevenção e Combate às Drogas – aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em

11/8/2015, do Projeto de Lei nº 1.179/2015, do deputado Duarte Bechir;

de Segurança Pública – aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 11/8/2015, dos

Requerimentos nºs 1.395, 1.396, 1.399, 1.401, 1.402, 1.404, 1.409, 1.410, 1.497 e

1.502 a  1.506/2015,  do  deputado Cabo Júlio,  1.498/2015,  do  deputado Noraldino

Júnior, 1.546/2015, do deputado Douglas Melo, 1.560/2015, do deputado Sargento

Rodrigues,  1.570/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  1.623/2015,  da

Comissão de Transporte;

de Assuntos Municipais – aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 11/8/2015, do

Requerimento nº 1.613/2015, do deputado Thiago Cota;
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de Direitos Humanos – aprovação,  na 14ª Reunião Ordinária,  em 12/8/2015, do

Requerimento nº 1.615/2015, da Comissão de Participação Popular;

e de Fiscalização Financeira – aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 12/8/2015,

do  Requerimento  nº  1.514/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  (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 1.956/2015, do deputado

Arlen  Santiago,  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº

2.563/2015  (Arquive-se  o  projeto.);  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do

Regimento  Interno,  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.958/2015,  do  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.197/2011; e,

nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, o Requerimento Ordinário

nº  1.955/2015,  dos  deputados  Cristiano  Silveira  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação de reunião especial para homenagear a Fundação Geap pelos 70 anos

de sua criação; o Requerimento Ordinário nº 1.959/2015, da deputada Ione Pinheiro e

do deputado João Leite e outros, em que solicitam a convocação de reunião especial

para homenagear a Assprom – Associação Profissionalizante – pelos 40 anos de sua

fundação;  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.960/2015,  da  deputada  Ione  Pinheiro  e

outros,  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o

programa Dedo de Prosa pelos 15 anos de sua criação; e o Requerimento Ordinário

nº  1.961/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação de reunião  especial  para  comemorar  o  Dia  do  Professor  e  o  Dia  do

Servidor Público e homenagear o Sind-UTE pela conquista histórica com a sanção da

Lei nº 21.710, de 2015, que estabelece uma política de valorização dos servidores da

educação.

Questões de Ordem

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  –  Sr.  Presidente,  primeiro  eu  gostaria  de

agradecer a V. Exa. por seguir a ordem do pedido de ordem. Mas eu não podia deixar

de subir a esta tribuna para fazer um comentário sobre o pedágio, sobre o qual o

deputado Douglas falou aqui.  Acho que terei 4 minutos para falar.  Deputado João
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Leite, no mundo inteiro, diferente do Brasil – convido V. Exas. a visitarem rodovias –,

os governos chegam aos empresários e falam que precisam de uma rodovia daqui

para Sete Lagoas, por exemplo. “Vocês farão a rodovia e a explorarão por 20 anos.”

O Brasil é o único lugar do mundo em que o governo faz a rodovia, e, depois de

prontinha, a entrega para a iniciativa privada, falando: “Vão lá e explorem o pedágio,

já fiz a rodovia. Vocês explorarão o pedágio”. Isso tem que mudar. Falo em eleição

geral, que temos que tirar a Dilma, temos que falar tudo, mas precisamos fazer uma

leitura, porque são os costumes do povo brasileiro que têm que ser mudados. Um dos

costumes é relativo  às  rodovias.  O governo federal  pode perfeitamente solicitar  a

entrega da rodovia daqui para Ouro Preto. Quem quer vai lá e faz a rodovia; não é

entregar  a  preço  de  banana.  Isso  tem  que  mudar,  como  está  mudando  agora.

Gostaria de ter sido ministro do governo Lula. Onde você trabalhador, que me assiste

agora na TV que criei, há 20 anos, nesta Casa – há 20 anos, nesta tribuna, pedi a

criação da televisão –, consegue, com 10 anos de serviço ter uma conta bancária de

R$20.000.000,00? Espera  aí,  onde o  brasileiro,  o trabalhador,  vai  conseguir  isso?

“Ah, mas ele é da ditadura.” Será que ele ganhou isso na ditadura? Não, ele roubou,

enfiou a mão. O cara está preso, era o homem da corrupção do Lula. O brasileiro não

sabe o que são R$20.000.000,00. Tirando aqui poucos deputados, como o deputado

Dilzon Melo, que deve ter uma fortuna muito maior que R$20.000.000,00, os outros

não têm não. O deputado Dilzon Melo, para fazer R$20.000.000,00, teve de trabalhar

a vida dele inteira. Quantos deputados aqui trabalham a vida inteira, têm negócio fora,

não  vivem  só  de  política,  para  ganhar  R$20.000.000,00?  Agora  o  Zé  Dirceu  ter

R$20.000.000,00? Pegaram R$20.000.000,00, mas os outros R$60.000.000,00 estão

lá  na  conta,  que  vão  tentar  penhorar  depois.  Uma  conta  de  R$20.000.000,00,

deputado  Dilzon  Melo,  com  toda  seriedade  da  coisa,  é  muito  dinheiro.  Nenhum

brasileiro consegue R$20.000.000,00 em 12 anos de serviço, não. Isso é brincadeira?

Estou  boquiaberto  com  os  R$20.000.000,00.  Estou  dando  uma  dica  para  o

representante da minha cidade, Itabirito.  Nasci em Sete Lagoas e fui adotado por

Itabirito. Em itabirito, não deixamos haver pedágio. O governo federal, com o pessoal

da 040, queria colocar um pedágio antes do trevo que vai para Ouro Preto. Fizemos

uma manifestação, corri para a Brasília com Toninho Pinheiro, recebi um telefonema e
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divulguei na Rádio Itatiaia. O pedágio da 040 vai ficar depois do trevo de Itabirito.

Você já imaginou, sair daqui para ir  a Itabirito, e eles colocarem um pedágio 1km

antes  do  trevo,  Sr.  Presidente?  Isso  é  um  absurdo.  Hoje  solicitei  a  vacina  de

meningite  à  Secretaria  de  Saúde.  Precisamos  com  urgência  da  vacina  contra

meningite, no Serro. O Nondas me ligou agora dizendo que a população está sendo

atendida para não ocorrer um surto de meningite ali na região serrana, região que

soube adotar o Alencar da Silveira Jr. Tenho o maior carinho pela cidade do Serro,

tenho o maior compromisso com essa região. O meu mandato é dos moradores da

região serrana, é do Serro, é de Itabirito, de onde conseguimos afastar o pedágio.

Então, a partir  de agora, vida nova para este Brasil.  Tirem essa presidenta de lá,

coloquem  novos  costumes.  Rodovia,  para  ter  pedágio,  tem  de ser  pela  iniciativa

privada,  não  pode  ser  pelo  governo.  Mas  o  governo dá para  a  iniciativa  privada

explorar, cobrar caro o pedágio da população.

O deputado Professor Neivaldo – Obrigado,  presidente. Só fazendo coro com o

deputado:  “Vida  nova  para  este  país!”.  Realmente  temos  de  acabar  com  velhas

práticas,  principalmente  aquelas  criadas  pelo  PSDB.  Temos  de  ter  vida  nova.

Infelizmente a Câmara dos Deputados está deixando a desejar.  Poderíamos já ter

uma  grande  mudança  através  da  reforma  política,  que  não  aconteceu  como

queríamos.  Infelizmente  o  presidente  da  Câmara  tem  retroagido.  Parece  que  a

Câmara está antes do iluminismo em nosso país. Então precisamos realmente acabar

com práticas antigas, como privatizações, todas essas práticas criadas pelo governo

PSDB. Presidente, gostaria de pedir o encerramento da reunião. Há falta de quórum,

então não há sentido continuarmos.

Encerramento

O presidente (deputado Alencar da Silveira Jr.) – A presidência verifica, de plano, a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 13, às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.007/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 1.007/2015, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°  718/2011,  institui  o  Dia  do  Plantio  de

Árvores Nativas.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

original.

Incumbe a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame, que tem por escopo instituir o Dia do Plantio de Árvores

Nativas,  a  ser  comemorado  anualmente  no  dia  27  de  fevereiro,  é  fruto  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°  718/2011,  que  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada, oportunidade em que esta comissão analisou a matéria quanto

ao mérito. Ratificamos o posicionamento favorável à matéria em exame manifestado

nessa ocasião, reproduzindo parte da fundamentação então apresentada:

"Em sua justificação, a autora do projeto de lei em análise informa que o objetivo é

conscientizar a população sobre a importância do ecossistema mineiro e integrar às

ações  já  existentes  em defesa de sua  recuperação  o  esforço  da  sociedade civil,

liderada por  órgãos estaduais,  especialmente escolas,  na promoção do plantio  de

árvores que existem naturalmente na nossa região para a arborização das cidades

mineiras.

Esclarece, ainda, que a data escolhida lembra o dia em que o Município de Itu, no

Estado de São Paulo,  promoveu o  plantio  de  30.550 mudas de árvores da  mata

atlântica em apenas 45 minutos, com a colaboração de cerca de dez mil moradores

locais, demonstrando o esforço dessa comunidade na defesa do meio ambiente.

A mata atlântica é um bioma composto de árvores com folhas largas e perenes, que

podem  atingir  até  30  metros  de  altura.  Foi  a  segunda  maior  floresta  tropical  em
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ocorrência e importância na América do Sul.  Acompanhava toda a linha do litoral

brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, e chegava até a Argentina e

o Paraguai. Cobria importantes trechos de serras e escarpas do planalto brasileiro e

era  contínua  com  a  Floresta  Amazônica.  Em  função  do  desmatamento,

principalmente  a  partir  do  século  XX,  encontra-se  reduzida  a  fragmentos,  na  sua

maioria descontínuos. Mesmo assim, a biodiversidade de seu ecossistema é uma das

maiores do planeta."

De  acordo  com  a  9ª  edição  do  Atlas  dos  Remanescentes  Florestais  da  Mata

Atlântica, elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe – e pela

organização  não  governamental  SOS  Mata  Atlântica,  o  total  de  desflorestamento

identificado nas áreas dos 17 Estados da mata atlântica no período 2012 a 2013 foi

de  23.948 hectares.  Comparando a  supressão da floresta nativa  nos mesmos 17

Estados, mapeados no período 2011 a 2012, houve um aumento de 9% na taxa de

desmatamento.

Matéria publicada na revista Planeta Sustentável, de 27/5/2015, informa que a mata

atlântica cobria originalmente 1.309.736 km2 do território brasileiro,  mas que entre

1985 e 1990, chegaram a ser desmatados 536 mil hectares de vegetação. Em 2014

esse número caiu para  apenas 18 mil  hectares, o que ainda está longe do ideal.

"Motivo  de  comemoração  mesmo acontecerá  quando começar  a  ser  registrada a

recuperação e o consequente crescimento de área florestal do bioma atlântico", diz a

matéria.

No site da Rede de Organizações Não Governamentais da Mata Atlântica – RMA –,

foi  publicado  em  30/4/2015  artigo  intitulado  "Minas  Gerais  bate  recorde  de

desmatamento  e  condomínios  avançam  sobre  últimos  remanescentes  de  mata

atlântica",  no  qual  se  afirma:  "Mesmo  restrita  a  8,5%  de  sua  cobertura  vegetal

original,  a  mata  atlântica  continua  perdendo  remanescentes  florestais  e  somente

entre 2012 e 1013 foram quase 24 mil hectares desmatados, segundo o Atlas dos

Remanescentes Florestais da SOS Mata Atlântica e do INPE. De acordo com o Atlas,

Minas  Gerais  liderou  o  desmatamento  pelo  quinto  ano  consecutivo,  com  8,5  mil

hectares  suprimidos,  e  a  Rede  de  ONGs  da  Mata  Atlântica  vem  reforçando  a

importância de esse Estado enfocar as áreas passíveis de recuperação do bioma em

suas políticas públicas ambientais".
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Aliás, não só a mata atlântica, mas também os demais biomas existentes no Estado

estão a merecer mais atenção das políticas públicas ambientais no Estado. O cerrado

vem  sofrendo  com  o  desmatamento,  que  ocorre  de  modo  intenso  por  suas

características propícias à agricultura, à pecuária e pela demanda por carvão vegetal

para a indústria siderúrgica, com efeitos devastadores para o meio ambiente e para o

equilíbrio hídrico. Também a caatinga e a mata seca vêm recebendo muita pressão

para uso alternativo do solo.

Diante  dessas  constatações,  a  pretensão  do projeto  de  lei  em  análise  torna-se

oportuna e meritória, pois destaca uma data que, além de se prestar à reflexão sobre

os problemas causados pelo desmatamento, possibilitará uma ação voltada para a

defesa dos biomas existentes no Estado e para a proteção do meio ambiente.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.007/2015, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Cássio Soares, presidente – Inácio Franco, relator – Dilzon Melo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.303/2015

Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório

De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Ouro  Branco pela  Vida,  com  sede  no

Município de Ouro Branco.

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 1.303/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ouro Branco pela Vida, com sede no Município de Ouro Branco, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

recuperação de dependentes químicos e a assistência social às famílias carentes.
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Com esse propósito, a instituição busca promover a criação e a implementação de

projetos  socioeducativos  e  culturais;  prestar  orientação  e  assistência  jurídica  aos

associados e beneficiados;  estimular  a parceria,  o diálogo local  e a solidariedade

entre  os  diferentes  segmentos  sociais,  participando  com  outras  entidades  de

atividades que visem ao interesse comum.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação  no

município,  consideramos meritória  a iniciativa  de lhe  outorgar  o título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.303/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Léo Portela, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.553/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Ação Solidária às Pessoas com Câncer – Aspec –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2015  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 1.553/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Ação  Solidária  às  Pessoas  com  Câncer  –  Aspec  –,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no art. 38 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso III veda a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes;  e  o  inciso  IV  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica, sede e atividades no Município de Belo Horizonte.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em exame, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome da instituição

ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.553/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  na ementa e no  art.  1º,  a  expressão “Associação”  pela  expressão

“entidade denominada”.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – Isauro Calais – Professor

Neivaldo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.601/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar a Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999, que institui a Comenda da Paz

Chico Xavier.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 22/5/2015 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

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.



751
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.601/2015 altera a Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999,

que  institui  a  Comenda  da  Paz  Chico  Xavier.  Segundo  justificação  do  autor,  a

modificação pretende atualizar a norma e valorizar o título,  a partir  das sugestões

apresentadas pelo Comitê Permanente da Comenda.

Entre as principais alterações propostas estão o acréscimo do § 2º ao art. 2º da

norma, prevendo a possibilidade de a comenda post mortem ser conferida a pessoa

de outro país e recebida por seu embaixador, para o encaminhamento à família do

outorgado;  a  nova  redação  do  art.  5º,  que  estabelece  a  alternância  do  local  de

entrega da comenda, anualmente, entre os Municípios de Uberaba e Pedro Leopoldo,

uma vez que o primeiro foi o local em que o médium viveu a maior parte de sua vida,

e o segundo é sua cidade natal; e a criação, por meio de artigo a ser acrescido à Lei

nº 13.394, de 1999, do Colar da Comenda, destinado a homenagear chefes de estado

e de governo que se destacarem na promoção da paz. O colar deve ser concedido ex

officio,  pelo Comitê Permanente, ao governador do Estado no primeiro ano de seu

mandato.

As  demais  alterações  são  a  atualização  do  nome  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social;  a  previsão  de  que  o  Comitê  Permanente  elegerá

anualmente somente o presidente e o vice-presidente, ficando o secretário executivo

a  ser  designado  pelo  cerimonial  do  governo  do  Estado;  e  a  previsão  de  que  é

suficiente para a concessão da Comenda o quórum de maioria absoluta, desde que

presentes quatro membros do Comitê Permanente.

Nesse  ponto,  é  preciso  esclarecer  que  o  conceito  de  maioria  absoluta  não  se

relaciona ao número dos presentes a uma determinada reunião, pois faz referência

ao primeiro número inteiro depois da metade dos membros que compõem o Comitê

Permanente, considerando-se os presentes e os ausentes. Entendemos, pois, que a

alteração pretendida com a nova redação para o § 1º do art. 4º é sua flexibilização,

uma  vez  que  prevê  a  necessidade  de  quórum  mínimo  de  quatro  pessoas  com

deliberação por maioria simples, ou seja, o primeiro número inteiro após a metade

dos presentes.

No  que  toca  à  competência  legislativa,  o  art.  22  da  Constituição  da  República
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elenca as matérias  exclusivas  da  União e o art.  30  estabelece que compete  aos

municípios  legislar  sobre  assuntos  de  interesse  local  e  suplementar  a  legislação

federal e estadual no que lhe compete. Cabem ao estado, segundo o § 1º do art. 25,

as competências que não lhe sejam vedadas pelo Texto Constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está relacionada nos

citados dispositivos,  compreende-se que deve ser  considerada como competência

legislativa remanescente dos estados federados.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da

Constituição  Mineira  não  fixa  a  matéria  em  análise  como  reservada  à  Mesa  da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

e do Tribunal  de Contas.  Assim,  não há impedimento  à  deflagração do processo

legislativo por membro desta Casa no caso em questão.

Embora não haja óbice à proposta de alteração da comenda, apresentamos, ao

final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade de corrigir a inadequação

relacionada  ao  quórum  para  deliberação  do  Comitê  Permanente  e  de  adequar  a

matéria à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.601/2015 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999, que institui a Comenda da Paz

Chico Xavier.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 3º, o § 1º do art. 4º, o caput e o § 1º do

art. 5º da Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 3º – (…)

II – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

(…)

§  1º  –  O  Comitê  Permanente  elegerá  anualmente,  entre  seus  membros,  o

presidente e o vice-presidente.
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§  2º  –  O  secretário  executivo  da  comenda  será  designado  pelo  cerimonial  do

governo do Estado.

(…)

Art. 4º – (…)

§ 1º – Para a concessão da Comenda da Paz Chico Xavier, será considerada a

maioria simples, desde que presente o quórum mínimo de quatro membros do Comitê

Permanente, em reunião realizada em sua sede.

(…)

Art.  5º  –  A  Comenda  da  Paz  Chico  Xavier  será  concedida  anualmente,  em

cerimônia  a  se  realizar  no  dia  2  de  março,  alternadamente,  nos  Municípios  de

Uberaba e Pedro Leopoldo.

§ 1º – Os agraciados receberão, das mãos do governador do Estado, o colar ou a

comenda,  acompanhados  de  diploma,  na  forma  do  cerimonial  estabelecido  pelo

Comitê Permanente.”.

Art. 2º – Ficam acrescentados à Lei nº 13.394, de 1999, o § 2º ao art. 2º e o § 2º ao

art. 5º, renumerando-se os demais:

“Art. 2º – (…)

§  2º  –  A comenda  post  mortem conferida  a  pessoa  de  outro  país  poderá  ser

recebida  pelo  embaixador  do  referido  país,  para  encaminhamento  à  família  do

outorgado.

(…)

Art. 5º – (…)

§ 2º – O Colar da Comenda da Paz Chico Xavier somente poderá ser concedido a

chefes  de  estado  ou  de  governo,  devendo  ser  concedido  ex  officio  pelo  Comitê

Permanente ao governador do Estado durante o primeiro ano de seu mandato.”.

Art. 3º – Ficam revogados os incisos IV e V do § 2º do art. 5º da Lei nº 13.394, de 7

de dezembro de 1999.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Antônio  Jorge  –  Luiz

Humberto Carneiro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 222/2015

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa e Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 222/2015

proíbe,  no  Estado,  “a  cobrança  de  qualquer  valor  ou  taxa  pelas  maternidades

particulares com vistas a que o médico que atendeu a parturiente durante os meses

de gestação seja o responsável pelo parto”.

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, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise contém matéria que já tramitou nesta Casa sob forma do

Projeto de Lei nº 5.286/2014, que não chegou a ser analisado por esta comissão e foi

arquivado ao final da legislatura.

Pretende-se,  com o  projeto,  proibir,  por  parte  das maternidades,  a  cobrança de

qualquer valor extra no caso de escolha do médico para realizar o parto. Tal proibição

refere-se  a  valores  cobrados  a  título  de  disponibilidade,  independentemente  da

nomenclatura  dada  à  cobrança,  excluídos  os  valores  cobrados  a  título  de  outros

serviços ofertados pela maternidade.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  manifestou-se  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto na sua forma original por entender que o

Estado tem competência concorrente para legislar sobre consumo, à luz do art. 24, V,

da  Constituição  Federal.  Considerou  também  que  a  proposição  objetiva  proibir

determinada prática abusiva do mercado de consumo, consistente na cobrança da

“taxa de disponibilidade”.

Na justificação do projeto, o autor faz a seguinte afirmação: "Os planos de saúde

sustentam que não existe  lei  que impeça ou libere  a  Taxa de Disponibilidade.  E

realmente  não  há.  No  entanto,  a  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  é

radicalmente contra o pagamento de taxa por parte de cliente de planos.

Basicamente,  o  órgão  entende  que  a  cobrança  da  Taxa  de  Disponibilidade
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caracteriza comércio, frisando que a medicina tem como dever primordial e superior

cuidar da saúde dos envolvidos, no caso a gestante e o bebê".

No  entendimento  desta  comissão,  a  cobrança  da  “taxa  de  disponibilidade”

realmente  caracteriza  prática  abusiva.  É  absolutamente  admissível  e  até  mesmo

recomendável  que  a  gestante  seja  assistida,  no  momento  do  parto,  pelo  mesmo

médico que acompanhou o seu pré-natal, pois ele é que tem pleno conhecimento do

histórico da gravidez e de seus riscos. A troca de médico pode implicar riscos para a

saúde do bebê e da mãe.

Ademais, a cobrança de uma "taxa de disponibilidade" não encontra respaldo no

contrato firmado entre a gestante e o seu plano de saúde. Deve, pois, ser punida nos

termos da legislação federal,  especialmente nos  termos do Código  de  Defesa do

Consumidor.

A proposição em causa busca, portanto, aprimorar a legislação consumerista, que

busca estabelecer regras de proteção aos adquirentes de bens e serviços e alertar

quanto aos perigos que alguns deles representam para as pessoas.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

222/2015.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2015.

Elismar Prado, presidente – Noraldino Júnior, relator – Douglas Melo – Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 341/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 341/2015 institui o Projeto

Semeando o Verde nas escolas públicas e privadas do sistema de ensino do Estado.

Publicada no  Diário do Legislativo em 13/3/2015,  a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar,

concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei na forma

proposta.
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Cumpre,  agora,  a  esta  comissão emitir  o  seu parecer,  nos  termos do art.  188,

combinado com o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Dia da Árvore é comemorado anualmente, em Minas Gerais, em 21 de setembro,

com base no Decreto-Lei Federal nº 55.795, de 24 de fevereiro de 1965. A celebração

desse dia,  denominada Festa  Anual  das  Árvores  pelo  referido  decreto-lei,  almeja

“difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas e estimular a prática de tais

ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores no progresso da Pátria e

no bem-estar dos cidadãos”.

O projeto de lei em exame tem como objetivo instituir o Projeto Semeando o Verde,

por meio do qual as escolas públicas e privadas realizarão atividades de educação

ambiental no referido Dia da Árvore. Nele se estabelece que cada turma de alunos da

1ª série do ensino fundamental fará o plantio de uma árvore nativa, preferencialmente

de espécies em extinção.

O plantio de árvores é um ato simbólico, por meio do qual se pode despertar e nutrir

nos jovens a consciência da importância da conservação do meio ambiente. Além

disso, trata-se de uma atividade prática com potencial interdisciplinar para educação

ambiental, pois permite ser trabalhada em diversas disciplinas do currículo escolar.

Atende-se, portanto, ao inciso I do § 3º do art. 8º da Lei Federal nº 9.795, de 1999, o

qual  prevê a  “incorporação da dimensão ambiental,  de  forma interdisciplinar,  nos

diferentes níveis e modalidades de ensino”.  O projeto também se coaduna com o

inciso III do art. 4º da Lei nº 15.441, de 2005, a qual prevê, no sistema estadual de

ensino, abrangendo as escolas públicas e privadas, “o incentivo à participação da

comunidade no desenvolvimento de projetos e atividades de educação ambiental”.

Como  contribuição  legística  ao  projeto  de  lei,  consideramos  adequado  que  as

medidas nele propostas sejam inseridas na Lei nº 15.441, de 2005, visto ser essa a

lei  estadual  que regulamenta a adoção das atividades de educação ambiental  no

sistema estadual de ensino. Propomos tal alteração por meio do Substitutivo nº 1,

apresentado ao final deste parecer. A incorporação desses dispositivos em uma lei

mais ampla permitirá maior eficácia e coerência na sua execução, seguindo-se os

princípios da boa técnica legislativa. Com essa alteração, também se resolve a falta

de  dispositivos  relativos  à  competência  para  fiscalização  e  à  sanção  pelo  não
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cumprimento das obrigações constantes no projeto de lei em exame. Ressalta-se que

esse mesmo procedimento foi adotado por esta Casa em relação à tramitação do

projeto de lei que resultou na promulgação da Lei nº 16.689, de 2007, a qual inclui, na

Lei nº 15.441, de 2005, artigo prevendo a implantação de coleta seletiva nas escolas

da rede pública de ensino.

De forma a  não onerar  os  estabelecimentos  de  ensino,  bem como a  facilitar  a

logística de aquisição de mudas, acrescentamos, no texto do substitutivo, a previsão

de  que  as  mudas  e  os  insumos  necessários  ao  plantio  poderão  ser  obtidos

gratuitamente em viveiro administrado pelo poder público. Incluímos, ainda, a opção

de a escola, como trabalho complementar de educação ambiental, obter sementes

nesses viveiros públicos e desenvolver as mudas na própria instituição de ensino. O

Instituto  Estadual  de  Florestas  –  IEF  –  dispõe  de  estrutura  para  a  produção  de

mudas,  com  viveiros  em  todas  as  regiões  do  Estado.  Em  razão  do  custo  muito

reduzido para a produção de uma muda e, ainda, por se tratar apenas de uma muda

por classe, acreditamos que as atividades não impactarão as despesas públicas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 341/2015, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, fica acrescida do seguinte art.

6º-B:

“Art. 6º-B – Nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino, cada

turma  de  alunos  da  1ª  série  do  ensino  fundamental  plantará,  no  Dia  da  Árvore,

comemorado anualmente em 21 de setembro, uma muda de árvore da flora nativa do

bioma local,  preferencialmente  de  espécie  que se  encontre  em extinção,  em  sua

escola ou em local por ela indicado.

§  1º  –  Na  data  referida  no  caput,  serão  promovidas  ações  educativas

interdisciplinares  sobre  temas  relacionados  à  ecologia  e  à  preservação  do  meio

ambiente.
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§ 2º – As mudas a que se refere o  caput poderão ser desenvolvidas a partir  de

sementes, pelas próprias crianças de cada escola, ou adquiridas já em condições de

plantio.

§ 3º – As mudas, sementes, insumos e orientações técnicas para as atividades a

que  se  refere  este  artigo  poderão  ser  obtidas,  gratuitamente,  em  viveiros

administrados por instituição pública do Estado.”.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo, relator – Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 423/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.318/2014, autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Bom Despacho o imóvel que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 28/4/2015, a relatoria solicitou que o projeto fosse, nos termos do art.

301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do

imóvel e se haveria algum óbice à alienação pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 423/2015 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Bom  Despacho  imóvel  com  área  de  9.693,96m²,  a  ser

desmembrado de imóvel com área de 19.200m², situado no Bairro Santa Efigênia,

nesse município, registrado sob o nº 14.961, a fls. 224 do Livro 3-Q, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.
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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.

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 que o  imóvel  será utilizado para a manutenção de centro  esportivo,  o que

beneficiará, especialmente, a juventude local.

Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão

do imóvel ao patrimônio do doador se, no prazo de três anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe  esclarecer  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais enviou a Nota Técnica nº 18/2015, em que a Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  manifesta-se  favoravelmente  à  doação

pretendida, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, que detém o vínculo

do  imóvel,  está  de  acordo  com  a  transferência  de  parte  de  sua  área,  por  não

necessitar da área total para o funcionamento da Escola Estadual Miguel Gontijo.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, o Substitutivo nº 1, a fim de incluir o memorial descritivo da área a

ser doada,  retificar  o  número da folha do  registro do imóvel,  de 224 para 244,  e

adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 423/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho 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 Bom Despacho

a área de 9.693,96m² (nove mil seiscentos e noventa e três vírgula noventa e seis

metros quadrados), conforme a descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrada de

imóvel com área de 19.200m² (dezenove mil e duzentos metros quadrados), situado

no Bairro Santa Efigênia, nesse município, e registrado sob o nº 14.961, a fls. 244 do

Livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput destina-se à manutenção de

centro esportivo.

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

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

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

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

Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2015.)

A área  a  ser  doada  possui,  na  frente,  74,39m,  confrontando  com  a  área  de

estacionamento; do lado esquerdo, possui 111,93m, confrontando com a Rua Jaime

Gotelipe;  do  lado  direito,  possui  2,06m,  virando  à  direita,  12,50m,  e,  virando  à

esquerda,  106,44m,  confrontando  com  a  Escola  Estadual  Miguel  Gontijo;  e,  aos

fundos, possui 89,51m, confrontando com a Rua Alberto Antônio Ribeiro, totalizando

9.693,96m²  (nove  mil  seiscentos  e  noventa  e  três  vírgula  noventa  e  seis  metros

quadrados).

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

Bonifácio Mourão – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.588/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 836/2011, “altera o art. 15 da Lei nº 14.868, de

16  de  dezembro  de  2003,  que  dispõe  sobre  o  Programa  Estadual  de  Parceria

Público-Privadas.”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 22/5/2015,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes e Obras Públicas.

Cabe agora  a  esta  Comissão  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Em decorrência  de  decisão  da presidência  desta  Casa,  foi  o  Projeto  de  Lei  nº

2.531/2015 a este anexado por guardar semelhança em seu conteúdo, com o projeto

em exame, cabendo, pois, a esta comissão a sua análise.

Fundamentação

Inicialmente,  é  necessário  ressaltar  que  proposições  idênticas  tramitaram  nesta

Casa  nas  legislaturas  anteriores,  oportunidade  em  que  esta  comissão  analisou

minuciosamente a matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade,

tendo opinado pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Como não houve alteração constitucional superveniente que propiciasse uma nova

interpretação do projeto, mantemos a conclusão a que chegou esta comissão nas

legislaturas anteriores.

O projeto em análise propõe uma alteração na Lei nº 14.868, de 2003, que instituiu

o Programa de Parcerias Público-Privadas, denominadas PPPs, especificamente no

que concerne aos requisitos para a cobrança de tarifa nos contratos de concessão de

rodovias.

O  projeto  estabelece  que  a  cobrança  de  tarifa  relativa  a  contrato  de  parceria

público– privada para a concessão de rodovia só será permitida a partir do momento

em  que  esta  apresente,  em  condição  adequada,  um  ou  mais  dos  seguintes

elementos, conforme avaliado pelo órgão técnico competente:

“I – acostamento;

II – sinalização horizontal e vertical;

III – pavimento;

IV – pista dupla ou 3a pista nos aclives;
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V – serviço de socorro mecânico;

VI – reboque;

VII – ambulância e atendimento médico;

VIII – telefone de emergência ao longo da rodovia”.

As PPPs consistem em uma nova forma de colaboração entre o poder público e a

iniciativa  privada  na  implantação  e  no  desenvolvimento  de  obras,  serviços  ou

empreendimentos  públicos,  bem como na exploração e  na  gestão  das  atividades

deles  decorrentes.  Entre  os  serviços  que  podem  ser  objeto  das  PPPs  está  a

construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a instalação de vias públicas,

objeto este que o projeto de lei em tela pretende disciplinar no tocante às condições

de sua prestação para o início da remuneração do particular. Nos termos da referida

lei,  o  particular  será  remunerado  conforme  o  seu  desempenho  na  execução  das

atividades contratadas. Todavia, esta parceria tem que se dar com a observância de

maior eficiência no emprego dos recursos públicos bem como no desempenho do

ente privado, em termos qualitativos do serviço a ser prestado, que é, nos termos da

lei estadual, um dos parâmetros que vinculam o montante da sua remuneração aos

resultados atingidos.

Com efeito, trata o projeto de estabelecer normas que garantam aos usuários das

rodovias  estaduais  direitos  considerados essenciais  para a prestação adequada e

segura do serviço.

A respeito,  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  24,  inciso  VIII,  dispõe  sobre  a

competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal para legislar

sobre  direitos  e  proteção  ao  consumidor.  Trata  o  projeto  de  disciplinar  uma

especificidade,  a  ser  observada  nos  contratos  celebrados  entre  o  Estado  e  o

particular em regime de PPP, motivo pelo qual a instituição de tal lei se insere na

competência  estadual,  em  face  de  sua  autonomia,  não  se  confrontando  com  a

competência da União para editar normas gerais sobre licitação e contratos.

Ademais, o objetivo do projeto em análise confere concretude ao disposto no art. 40

da Constituição do Estado, que prevê, entre os requisitos da prestação de serviços

públicos, os da eficiência, da segurança e do preço ou da tarifa justa.

Quanto à iniciativa parlamentar para apresentar  projeto de lei  dispondo sobre o
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tema,  entendemos  ser  ela  possível,  uma  vez  que  não  há  restrição  no  texto

constitucional.  É  importante  destacar  que  existe  discussão  doutrinária  e

jurisprudencial  sobre  a  iniciativa  parlamentar  para  editar  leis  que  proponham

alterações de contratos em vigor.

Ao  julgar  a  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.733,  o  Supremo Tribunal

Federal – STF – declarou a inconstitucionalidade de uma norma sob o argumento de

que a iniciativa parlamentar estava afetando o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos celebrados pela administração, solapando, assim, o princípio da harmonia

entre os Poderes (relator: Ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005).

Já no julgamento da ADI nº 3.225-9, o STF condicionou a interferência de lei na

execução  dos  contratos  administrativos  à  indicação  da  correspondente  fonte  de

custeio (relator: Ministro César Peluso, julgamento em 17/9/2007).

Por ser oportuno, vale citar o voto proferido pela ministra Cármen Lúcia Antunes

Rocha, na ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal

que considerou constitucional uma lei estadual que concedeu passe livre às pessoas

portadoras de deficiência física, interferindo, assim, em contratos administrativos em

vigor. Ao enfrentar a questão referente à intervenção do Estado na ordem econômica,

a ministra destacou:

“O empresário que constitui uma empresa voltada à prestação de serviço público de

transporte  coletivo  ampara-se  no  princípio  constitucional  da  livre  iniciativa  para

constituir a sua empresa, não dispõe de ampla liberdade para a prestação daquele

serviço;  porque  ele  é  concessionário  ou  permissionário  de  um serviço  público.  E

quanto a esse nem ao menos o Poder Público tem liberdade. Presta-o porque tem de,

não  porque  assim  quer  ou  assim  decide.  A decisão  sobre  esse serviço  e  a  sua

qualidade  de  serviço  público  está  na  Constituição  (art.  21,  inciso  XII,  ‘e’)”.  E

acrescenta: 'Se sobrevier desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato,

a matéria será objeto de ilegalidade, a se provar em caso específico, nada tendo a

prevalecer em relação à validade ou à invalidade constitucional da lei em pauta’. “.

Faz-se  ainda  necessário  esclarecer  que  a  redação  do  projeto  de  lei  permite  o

entendimento de que o contratado poderá ser remunerado se cumprir somente um

dos requisitos nele previstos, ou seja, a rodovia pode estar equipada com telefones

de emergência, em condições adequadas, e sem pavimentação, por exemplo.
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Tal formatação mostra-se desarrazoada e contrasta, inclusive, com a justificação

que acompanha o projeto, quando defende que a cobrança somente seja permitida a

partir  do  momento  em  que  a  rodovia  apresente,  em  condições  adequadas,  pelo

menos acostamento, sinalização, pavimento ou pista dupla. Entendemos, assim, que,

entre os direitos dos usuários, devem estar previstos determinados requisitos que se

mostram essenciais para a utilização das rodovias, na medida em que outros podem

ser  avaliados  pelo  órgão  técnico  competente,  responsável  pelo  controle  e  pela

fiscalização dos contratos. Para sanar tal impropriedade, apresentamos o Substitutivo

nº 1, que determina requisitos obrigatórios e outros a serem analisados pelo órgão

técnico.

Vale por  fim ressaltar  que o projeto merece profunda avaliação da comissão de

mérito, que irá analisar a matéria, especialmente quanto aos requisitos considerados

essenciais para o uso das rodovias estaduais.

Com relação ao Projeto de Lei nº 2.531/2015, a este anexado, informamos que o

seu conteúdo reproduz o substitutivo já apresentado por esta comissão na legislatura

passada, sendo portanto idêntico ao do Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste

parecer.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.588/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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



765
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Antônio Jorge – Professor Neivaldo – Isauro

Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.609/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe autoriza a

cessão de imóvel de propriedade do Estado ao Município de Conceição dos Ouros.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.609/2015 tem como finalidade autorizar a cessão ao Município

de  Conceição  dos  Ouros  do  imóvel  de  propriedade  do  Estado,  com  área  de

13.749,57m² e área total de 17.800m², registrado sob o nº 10.963, a fls. 198 do Livro

M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis, para ser utilizado

para fins educacionais, de esporte ou de lazer.

Inicialmente,  é  preciso  esclarecer  que  a  transferência  de  domínio  de  bens  do

patrimônio  do  Estado  para  terceiros,  ainda  que  ente  da  Federação,  somente  se

efetiva  por  meio  de  alienação,  que  pode  se  dar  por  meio  de  venda,  doação  ou
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permuta. A cessão, que é um tipo de uso especial de bem patrimonial do Estado,

transfere somente a posse do imóvel,  restringindo,  especialmente,  a aplicação de

recursos públicos na construção de benfeitorias e na manutenção do bem.

Por  tal  razão,  apresentamos,  no  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  para

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição dos Ouros o imóvel

que especifica.

Nesse sentido, é importante observar que, para a doação de imóvel do Estado, é

necessário observar o art. 18 da Constituição Mineira, que exige avaliação prévia,

autorização legislativa e licitação. 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.

Essa norma determina a subordinação da transferência ao interesse público, o que

será  atendido  pela  finalidade  que  se  dará  ao  imóvel,  onde  serão  desenvolvidas

atividades de fins educacionais, de esporte ou de lazer, em benefício da população

local.

Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o § 1º do art. 17 da Lei nº

8.666, de 1993, estabelece que, cessadas as razões que justificaram a doação de um

imóvel, ele reverterá ao patrimônio do doador.

Em decorrência disso, será incluído no Substitutivo nº  1, que apresentaremos a

seguir, dispositivo que estabeleça a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se,

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

lhe for dada a finalidade prevista na norma que autoriza sua doação. Desse modo,

fica  assegurado  o  cumprimento  da  finalidade  prevista  ou  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio do donatário, evitando-se a perpetuação do vínculo com o doador.

Por fim, vale lembrar que, por se tratar de um desmembramento, é imprescindível

que se inclua, no anexo da norma, o memorial descritivo da área a ser efetivamente

doada  para  que  o  cartório  possa  criar  uma  nova  matrícula  para  o  bem  a  ser

transferido ao Município de Conceição dos Ouros.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.609/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição dos Ouros 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 Conceição dos

Ouros  a  área  de  13.749,57m²  (treze  mil  setecentos  e  quarenta  e  nove  vírgula

cinquenta e sete metros quadrados), conforme a descrição do anexo desta lei, a ser

desmembrada de imóvel com área de 17.800m² (dezessete mil e oitocentos metros

quadrados), situado naquele município, e registrado sob o nº 10.963, a fls. 198 do

Livro 3-M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se ao desenvolvimento

de atividades educacionais, de esporte ou lazer.

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

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

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

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

Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2015.)

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Antônio Jorge – Isauro Calais – Professor

Neivaldo.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.253/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Prevenção e Combate ao

Uso de Crack e outras Drogas requer ao presidente da Assembleia seja encaminhado

ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  a  estratégia  de

enfrentamento do aumento da criminalidade no hipercentro de Belo Horizonte e as

ações de prevenção e combate à comercialização e ao uso de drogas.
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Publicada no Diário do Legislativo de 27/6/2015, vem agora 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 pauta, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de

Crack e  outras  Drogas  pretende  obter  informações  sobre  a  estratégia  de

enfrentamento do aumento da criminalidade no hipercentro de Belo Horizonte e as

ações de prevenção e combate à comercialização e ao uso de drogas.

Embora a correlação entre o mercado clandestino de drogas e o crescimento da

violência no País seja um argumento praticamente unânime entre as autoridades de

segurança pública, são poucos os estudos disponíveis que conseguem catalogar e

sistematizar essa relação. Um dos poucos trabalhos disponíveis, em nível nacional,

foi elaborado pelo pesquisador Daniel Cerqueira. Para ele, “a prevalência das armas

de  fogo,  a  expansão  dos  mercados  ilícitos  de  drogas  e  o  consumo  de  bebidas

alcoólicas  podem  ter  contribuído  para  o  crescimento  dos  homicídios”  (Cerqueira,

Daniel  Ricardo  de  Castro.  Causas  e  consequências  do  crime  no  Brasil.  Rio  de

Janeiro: BNDES, 2014).

A proposição em apreço pretende avaliar  essa questão em uma realidade mais

específica,  no  caso,  o  hipercentro  de  Belo  Horizonte,  intenção  que  deve  ser

aplaudida, pois se encontra em consonância com as competências da Comissão de

Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas, desta Casa.

Todavia,  tendo  em  vista  o  objetivo  da  proposição,  que  é  obter  informações

específicas sobre o hipercentro de Belo Horizonte, entendemos que o destinatário da

solicitação deve ser autoridade da segurança pública que atua no nível territorial da

capital, e não o secretário de Defesa Social, que auxilia o governador na condução da

política estadual de segurança pública como um todo.

Nesses  termos,  sugerimos  que  o  pedido  de  informações  seja  encaminhado  ao

comandante da 1ª Região da Polícia Militar – RPM. A 1ª RPM, também denominada

Comando de Policiamento da Capital – CPC –, tem como circunscrição de atuação o

Município de Belo Horizonte. O CPC é composto por nove batalhões de área (1º, 5º,

13º, 16º, 22º, 34º, 41º e 49º BPM e Batalhão de Polícia de Trânsito) e pode esclarecer

as indagações da comissão autora do requerimento.
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Consoante  o  exposto,  é  relevante  obter  esclarecimentos  da  1ª  RPM  sobre  a

estratégia  de  enfrentamento  do  aumento  da  criminalidade no hipercentro  de  Belo

Horizonte e as ações de prevenção e combate à comercialização e ao uso de drogas,

na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

Cabe ressaltar que o disposto no § 3º do art. 54 da Constituição do Estado confere

à  Mesa  da  Assembleia  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a

autoridades  estaduais.  Além  disso,  o  art.  100  do  Regimento  Interno  desta  Casa

assegura  a  competência  das  suas  comissões  para  encaminhar  pedidos  de

informação dessa natureza por intermédio da Mesa, sendo que a recusa, ou o não

atendimento no prazo de 30 dias,  ou a prestação de informação falsa constituem

infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.253/2015 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 Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas requer a V.

Exa.,  nos termos regimentais,  seja encaminhado ao comandante da 1ª Região da

Polícia  Militar  pedido  de  informações  sobre  a  estratégia  de  enfrentamento  do

aumento da criminalidade no hipercentro de Belo Horizonte e as ações de prevenção

e combate à comercialização e ao uso de drogas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.254/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate

ao Uso de Crack e Outras Drogas requer ao presidente da Assembleia Legislativa

seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre

a política pública destinada às ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas

entre as crianças e adolescentes no âmbito das escolas do Estado de Minas Gerais.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo  em  27/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem por objetivo possibilitar à Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas um acompanhamento mais detalhado

das políticas adotadas para prevenir o uso de drogas entre a juventude nas escolas

do Estado.

De fato, a juventude é a fase da vida em que se está mais vulnerável ao consumo

de drogas, seja por sua atração pela novidade ou pela experimentação. A Pesquisa

Nacional de Saúde Escolar – Pense –, realizada em 2012, pelo Ministério da Saúde,

com estudantes do 9º ano do ensino fundamental de escolas com 15 estudantes ou

mais nesse ano letivo, públicas ou privadas, de todo o território brasileiro, revelou que

66,6% dos estudantes investigados experimentaram bebida alcoólica alguma vez na

vida e que 7,3% já usaram drogas ilícitas.

Do mesmo modo, o estudo anual sobre o perfil do dependente químico atendido

pelo Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas – Cread –, divulgado pela

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, da Secretaria de Estado de Defesa Social,

apontou  que,  em  2014,  dos  dependentes  químicos  registrados,  67,5%

experimentaram drogas entre 12 e 17 anos. O álcool foi a droga de início de 37%

deles.

Portanto, as estratégias e ações de prevenção e combate às drogas desenvolvidas

pelo Estado devem mesmo ter a juventude como público-alvo prioritário. Entretanto,

as  informações  divulgadas  em  documentos,  como  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG 2012-2015 –, instrumento que define os programas e ações

de governo a serem executados no período de quatro anos, não são suficientes para

que se compreenda a atuação do Estado nas escolas para a prevenção do uso de

drogas entre os jovens. Por isso, julgamos oportuna a apresentação do requerimento

em análise.

Parece-nos, contudo, que a proposição em comento necessita de alguns ajustes

para que possa cumprir o seu objetivo. Como é dirigido à secretária de Estado de
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Educação, as informações solicitadas deveriam se limitar aos estabelecimentos de

ensino que compõem a área de competência da Secretaria de Estado de Educação,

ou  seja,  as  escolas  da  rede  estadual  de  ensino.  Dessa  forma,  apresentamos

substitutivo ao texto original.

Acrescentamos que, do ponto de vista legal, a iniciativa da proposição não contém

vício de iniciativa, pois encontra amparo no § 2º do art. 54 da Constituição do Estado,

que assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar,  por intermédio da

Mesa, pedido escrito de informação a secretário de Estado. Além disso, o art. 100, IX,

do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  assegura  a

competência  das  suas  comissões  para  encaminhar  pedidos  de  informação dessa

natureza por intermédio da Mesa.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.254/2015, na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas requer a V.

Exa.,  nos termos regimentais,  seja encaminhado ofício à secretária  de Estado de

Educação com pedido de informações sobre a política pública destinada às ações de

prevenção ao uso de álcool e outras drogas entre as crianças e os adolescentes no

âmbito das escolas da rede estadual de ensino.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.255/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de  Crack  e  Outras  Drogas  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social e ao Secretário de Estado de

Saúde pedido de informações sobre as políticas públicas destinas à prevenção ao

uso de álcool e outras drogas e de recuperação da saúde dos usuários.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa a obter informações sobre as políticas públicas

voltadas para a prevenção ao uso de álcool e outras drogas e para o tratamento dos

dependentes químicos, promovidas pelas Secretarias de Estado de Defesa Social e

de  Saúde,  em  especial  sobre  as  políticas  relacionadas  ao  financiamento  de

comunidades terapêuticas.

A atenção ao usuário de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de

Saúde segue o modelo de rede de atendimento ambulatorial e hospitalar. A Portaria

MS/GM  nº  3.088,  de  23/12/2011,  instituiu  a  Rede  de  Atenção  Psicossocial  para

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do

uso  de  crack,  álcool  e  outras  drogas.  Nos  termos  da  norma  mencionada,  a

assistência nessa área engloba componentes da atenção básica (unidades básicas

de  saúde,  equipes  de  atenção  básica  para  populações  específicas,  centros  de

convivência, equipes da estratégia de saúde da família e Núcleos de Apoio à Saúde

da Família); da atenção psicossocial especializada (Centros de Atenção Psicossocial

– Caps), da atenção de urgência e emergência (Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência – Samu –,  salas de estabilização e unidades de pronto atendimento  24

horas), da atenção hospitalar, da atenção residencial de caráter transitório, além de

estratégias de desinstitucionalização e de reabilitação psicossocial.

Em caráter complementar, o Ministério da Saúde incluiu a Rede Complementar de

Suporte  Social  como  um  dos  componentes  do  Programa  de  Atenção  Integral  a

Usuários de Álcool e Outras Drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa

rede é constituída por grupos de mútua ajuda, entidades congregadoras de usuários,

associações comunitárias e demais entidades da sociedade civil organizada.

O Estado, reconhecendo a importância da intervenção comunitária no atendimento

de usuários e dependentes de álcool e outras drogas, editou o Decreto nº 44.107, de

14/9/2005, criando o programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao

Dependente  Químico.  Um dos  objetivos  do  programa é  estabelecer  uma rede de
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cooperação com entidades e grupos da sociedade civil que desenvolvem projetos na

área  de  prevenção,  tratamento  e  reinserção  social  de  dependentes  químicos,

integrando dessa forma as ações destinadas a esse público no Estado.

As comunidades terapêuticas são exemplos de  entidades que compõem a rede

complementar  de  suporte  social  e  exercem  papel  importante  no  tratamento,

recuperação e reinserção social dos dependentes químicos. Devido ao aumento do

consumo de drogas, o trabalho desenvolvido por essas entidades é uma alternativa,

oriunda do terceiro setor, para quem necessita de um tratamento para o uso e abuso

de substância psicoativa.

Em 2011, o Estado de Minas Gerais criou o programa Aliança pela Vida com o

objetivo de fortalecer as estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso e

abuso de álcool, crack e outras drogas e prestar assistência aos dependentes dessas

substâncias.  Dentre  suas  ações,  o  Cartão  Aliança  é  um  benefício  financeiro,

destinado ao tratamento de usuários de álcool e outras drogas, pago diretamente às

comunidades terapêuticas credenciadas no Estado.

O referido programa está previsto no Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG –, para o exercício de 2015, por meio da Ação 4030 (Atenção ao Usuário de

Álcool,  Crack  e  outras  Drogas,  sob responsabilidade da Secretaria  de  Estado de

Saúde)  e  da  Ação  4082  (Rede  Complementar  de  Suporte  Social  e  Atenção  ao

Dependente Químico: prevenção e tratamento do consumo de álcool e outras drogas,

sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Defesa Social).

O  credenciamento  e  a  habilitação  das  comunidades  terapêuticas  no  programa

Aliança pela  Vida  são realizados  a  partir  de  editais  públicos  em que constam os

requisitos exigidos e os termos dos convênios a serem firmados. Entretanto, o último

edital  de  credenciamento/habilitação  de  comunidades  terapêuticas,  datado  de

28/2/2014,  está  suspenso,  segundo  informações  prestadas  pelo  presidente  da

Associação Mineira de Comunidades Terapêuticas, Clóvis Benevides, na 1ª Reunião

Extraordinária  da Comissão de Prevenção e Combate ao  Uso de Crack  e outras

drogas, realizada em 23/4/2015 para debater o programa federal Crack, é possível

vencer, o programa estadual Aliança pela vida e a expansão das vagas de tratamento

para usuários e dependentes de substâncias psicoativas.
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Além  disso,  a  Comissão de  Prevenção  e  Combate  ao  Uso do  Crack  e  Outras

Drogas, nas diversas audiências públicas que vem realizando desde o início do ano,

tem recebido informações sobre o  não pagamento,  pela  Secretaria  de  Estado de

Saúde, dos recursos relativos ao Cartão Aliança.

Entendemos, portanto,  que as informações solicitadas são relevantes e poderão

subsidiar as discussões realizadas pela Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de  Crack  e  Outras  Drogas.  Entretanto,  a  fim  de  tornar  mais  clara  a  redação  do

requerimento com relação às informações que se pretende obter,  apresentamos o

Substitutivo nº 1, ao final do parecer

Do  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  o  pedido  de  informações  do  Poder

Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as

atividades da administração pública e é amparado pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.  O requerimento em análise  não contém, portanto,  vício de

iniciativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº  1.255/2015,

com o Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde e

ao  secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  a

continuidade da execução da Ação 4030 (Atenção ao Usuário de Álcool,  Crack e

outras Drogas) e da Ação 4082 (Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao

Dependente  Químico:  prevenção  e  tratamento  do  consumo  de  álcool  e  outras

drogas), previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental, para o exercício de

2015, e sobre a previsão de abertura de edital para o credenciamento/habilitação de

novas comunidades terapêuticas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.256/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de  Crack  e  Outras  Drogas  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a

quantidade de processos judiciais  determinando a internação e/ou tratamento dos

usuários de álcool e outras drogas, entre o ano de 2012 e o primeiro trimestre de

2015, com vistas a conhecer a ampliação dessa demanda.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/6/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa a obter informações sobre o número de internações

de usuários de álcool e outras drogas, entre o ano de 2012 e o primeiro trimestre de

2015, realizados no âmbito do programa Aliança pela Vida e da Rede Complementar

de  Suporte  Social  na  Atenção  ao  Dependente  Químico.  Também  solicita  que  a

informação  especifique  o  número  de  internações  voluntárias,  involuntárias  e

compulsórias.

A atenção ao usuário de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de

Saúde – SUS – segue o modelo de rede de atendimento ambulatorial e hospitalar. A

Portaria MS/GM nº 3.088, de 23/12/2011, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes

do  uso  de  crack,  álcool  e  outras  drogas.  Nos  termos  da  norma  mencionada,  a

assistência nessa área engloba componentes da atenção básica (unidades básicas

de  saúde,  equipes  de  atenção  básica  para  populações  específicas,  centros  de

convivência, equipes da estratégia de saúde da família e núcleos de apoio à saúde da

família);  da atenção psicossocial  especializada (centros  de atenção psicossocial  –

Caps),  da  atenção  de urgência  e  emergência  (Serviço  de  Atendimento  Móvel  de

Urgência – Samu –,  salas de estabilização e unidades de pronto atendimento  24

horas), da atenção hospitalar, da atenção residencial de caráter transitório, além de

estratégias de desinstitucionalização e de reabilitação psicossocial.
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Em caráter complementar, o Ministério da Saúde, incluiu a Rede de Suporte Social,

constituída  por  grupos  de  mútua  ajuda,  entidades  congregadoras  de  usuários,

associações comunitárias e demais entidades da sociedade civil organizada, como

um  dos  componentes  principais  do  Programa de  Atenção Integral  a  Usuários  de

Álcool e Outras Drogas, no âmbito do SUS.

O Estado, reconhecendo a importância da intervenção comunitária no atendimento

de usuários e dependentes de álcool e outras drogas, editou o Decreto nº 44.107, de

14/9/2005, criando o Programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao

Dependente  Químico.  Um dos  objetivos  do  programa é  estabelecer  uma rede de

cooperação com entidades e grupos da sociedade civil que desenvolvem projetos na

área  de  prevenção,  tratamento  e  reinserção  social  de  dependentes  químicos,

integrando dessa forma as ações destinadas a esse público no Estado.

As comunidades terapêuticas – CTs – são exemplos de entidades que compõem a

rede  complementar  de  suporte  social  e  exercem  papel  importante  no  tratamento,

recuperação e reinserção social dos dependentes químicos. Devido ao aumento do

consumo de drogas, o trabalho desenvolvido por essas entidades é uma alternativa,

oriunda do terceiro setor, para quem necessita de um tratamento para o uso e abuso

de substância psicoativa.

Em 2011, o Estado de Minas Gerais criou o Programa Aliança pela Vida com o

objetivo de fortalecer as estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso e

abuso de álcool, crack e outras drogas e prestar assistência aos dependentes dessas

substâncias. Entre suas ações, o Cartão Aliança é um benefício financeiro, destinado

ao  tratamento  de  usuários  de  álcool  e  outras  drogas,  pago  diretamente  às

comunidades terapêuticas credenciadas no Estado.

De maneira geral, as internações e/ou tratamento dos usuários de álcool e outras

drogas ocorrem por iniciativa voluntária, involuntária ou compulsória. A Lei Federal nº

10.216,  de 6/4/2001, caracteriza os três tipos de internação como: 1 – voluntária,

aquela que se dá com o consentimento do usuário; 2 – involuntária, aquela que se dá

sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e 3 – compulsória, aquela

determinada pela Justiça. A lei também estabelece os critérios e os procedimentos

para  cada  tipo  de  internação.  Para  a  internação  voluntária,  além  da  autorização
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médica,  o  próprio  usuário  de  drogas  assina,  no  momento  da  admissão,  uma

declaração de que optou por  esse regime de tratamento.  No caso da internação

involuntária,  em  virtude  da  falta  de  consentimento  do  usuário,  é  necessária  a

indicação médica baseada em critérios clínicos e a internação deve ser comunicada

ao Ministério Público Estadual, no prazo de 72 horas. Já a internação compulsória é

determinada pelo juiz competente e levará em conta as condições de segurança do

estabelecimento,  quanto  à  salvaguarda  do  paciente,  dos  demais  internados  e

funcionários.

O requerimento em apreço visa conhecer a origem das demandas por internações e

tratamentos  de  usuários  de  crack e  outras  drogas,  em  especial  no  âmbito  do

programa Aliança pela Vida e da Rede Complementar de Suporte Social na Atenção

ao Dependente Químico.

Entendemos  que  as  informações  solicitadas  são  relevantes  e  poderão  de  fato

subsidiar as discussões realizadas pela Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de Crack e Outras Drogas, bem como possíveis proposições desta Casa com vistas a

garantir o adequado atendimento ao dependente químico. Entretanto, a fim de tornar

mais clara a redação do requerimento, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final do

parecer.

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as

ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. O requerimento em análise

não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos pela aprovação do Requerimento  nº  1.256/2015

com o 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 encaminhado

ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o quantitativo de

internações de usuários de álcool e outras drogas, entre 2012 e o primeiro trimestre
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de 2015,  no  âmbito do programa Aliança pela Vida e da Rede Complementar  de

Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico, com a especificação do número

de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.385/2015

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  pedido  de

informações sobre a morte de 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/7/2015,  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  solicitando  que  encaminhe  a  esta  Casa

informações sobre a morte de 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.

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

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
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últimos, tal competência pode ser inclusive interpretada como dever, na medida em

que esse controle externo baseia-se no direito da sociedade a um “governo honesto,

obediente à lei e eficaz” (caput do art. 73 da Constituição Estadual).

Em  face  dessas  considerações,  as  quais  fundamentam  a  legitimidade  e  a

legalidade da solicitação em tela, passamos à análise de seu mérito, sob a ótica da

motivação suficiente e da finalidade específica que a justificam.

A solicitação em tela originou-se de ofício oriundo da Câmara Municipal de Araguari,

o  qual  evidencia  uma  demora  excessiva  na  emissão  do  laudo  cadavérico  de

Leonardo Diogo Pereira Pires, morto em consequência de descarga elétrica sofrida

enquanto  trabalhava  em  uma  cerâmica  naquela  cidade.  Segundo  consta  da

documentação anexa a esse ofício, que contém, entre outros, o Registro de Evento

de  Defesa  Social  –  Reds  –  nº  2015-008649878-001  –,  a  família  de  Leonardo

aguardou pela liberação de seu corpo por cerca de 18 horas a fim de poder dar início

às providências necessárias, inclusive lavratura de certidão de óbito, fato que causou

grande transtorno e sofrimento.

Sem embargo, pode-se afirmar que a matéria se reveste de relevância, na medida

em  que a  coibição de  infrações  administrativas  (em  tese,  o  que se  supõe como

possível irregularidade na denúncia contida no caso em tela) integra a garantia da

segurança pública, a ser provida dentro da organização de forma sistêmica da defesa

social,  enquanto dever do Estado e direito  e responsabilidade de todos, conforme

disposto no inciso I do art. 133 da Constituição de Minas Gerais¹.

No entanto, da maneira como a solicitação está posta, não será possível averiguar

se houve ou não uma infração administrativa ou algum tipo de conduta irregular por

parte de servidor público, pois um pedido de informações à chefia da Polícia Civil,

pertinentes  a  esse  caso  específico,  em  nada elucidará  a  questão  central  que  se

levanta, inclusive porque a morte de Leonardo, por ter decorrido de acidente, não

necessariamente enseja a instauração de um inquérito.

Diante disso e com vistas a embasar uma atuação mais específica da ALMG no

escopo de suas atribuições de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo,

entende-se ser mais adequado solicitar providências à Corregedoria da Polícia Civil,

para  que  sejam  averiguadas  as  denúncias  constantes  da  documentação

encaminhada pela Câmara Municipal de Araguari, de forma a elucidar se houve ou
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não  alguma  irregularidade  na  conduta  do  perito  encarregado  de  emitir  o  laudo

cadavérico  de  Leonardo  Diogo  Pereira  Pires,  motivo  pelo  qual  se  apresenta  o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.385/2015 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 à Corregedoria da Polícia Civil  pedido de providências  para que se

averigue a denúncia feita por meio da documentação anexa no tocante à demora

para a emissão do laudo cadavérico de Leonardo Diogo Pereira Pires, morto no dia

25/4/2015 em consequência de descarga elétrica  sofrida  enquanto  trabalhava  em

uma  cerâmica  do  Município  de  Araguari,  laudo  esse  a  cargo  do  perito  Eduardo

Borgato Barbedi, Masp 1229248, segundo o Registro de Evento de Defesa Social –

Reds – nº 2015-008649878-001, o qual integra a citada documentação.

Requer, outrossim, que se solicite ao destinatário que comunique a esta comissão

as providências tomadas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

1 “Art. 133 – A defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos,

organiza-se de forma sistêmica visando a:

I – garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a

finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo

os ilícitos penais e as infrações administrativas; (...)”.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.417/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao presidente da

Assembleia Legislativa seja encaminhado pedido de informações ao secretário de
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Estado de Saúde sobre o programa Mães de Minas, em relação ao seu andamento,

às diretrizes atuais e ao número de gestantes e crianças cadastradas por meio de sua

central de atendimento telefônico.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/7/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  visa  a  obter  informações  sobre  o  andamento,  as

diretrizes atuais e o número de gestantes e de crianças cadastradas no projeto Rede

Mães de Minas.

O projeto Rede Mães de Minas é uma iniciativa do governo estadual que tem por

objetivo promover ações de educação em saúde para gestantes e mães de bebês na

primeira infância. O projeto é aberto para grávidas no período entre o primeiro e o

nono mês da gravidez e possibilita às gestantes o acesso garantido aos serviços de

saúde, com assistência durante todo o ciclo gestacional até o puerpério. Todas as

gestantes podem se cadastrar no projeto pelo telefone 155 ou procurar a unidade de

saúde mais próxima de sua casa.

Para promover o fortalecimento de vínculos familiares, principalmente entre mãe e

filho, o projeto Mães de Minas realiza dinâmicas de grupo para a discussão de temas

pertinentes a gestantes e sua gestação, com a participação de psicólogo, assistente

social e professor de educação física, ou oferece atendimento individual a quem dele

necessitar.

A ferramenta do call center mantém uma comunicação direta com a gestante, sua

família e os serviços de saúde. Durante toda a gravidez, o contato via telefone ocorre

antes  e  depois  das  consultas  e  exames  rotineiros.  Pelo  call  center é  possível

identificar todas as mães que não fizeram o controle de pré-natal, uma vez que a

equipe responsável pelo programa contata todos os meses a gestantes cadastradas.

Não há dúvidas de que o acompanhamento frequente e cuidadoso das gestantes

permite a detecção precoce de problemas comuns na gravidez,  possibilitando seu

tratamento em tempo hábil, o que reduz consideravelmente a mortalidade infantil e

garante uma gestação saudável.
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O  projeto  Rede  Mães  de  Minas  presta,  portanto,  valioso  serviço  à  sociedade

mineira. Como os dados solicitados na proposição em exame são essenciais para

que esta Casa controle e fiscalize as ações desenvolvidas pelo projeto, entendemos

que a proposição ora apresentada deve ser aprovada.

Por fim, o pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais

integra as ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é

amparado pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. O requerimento

em análise não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.417/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.418/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Saúde, por meio da proposição em epígrafe, requer ao presidente

da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde e ao

Secretário  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre as

razões  da  não  nomeação  dos  aprovados  no  Concurso  Público  nº  2/2014,  da

Secretaria de Estado de Saúde, realizado em 2014 e homologado em 14/2/2015.

Após sua publicação no Diário do Legislativo de 9/7/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise tem por objetivo solicitar informações sobre os motivos

de não se nomearem os aprovados no Concurso Público nº 2/2014, da Secretaria de

Estado de Saúde, realizado em 2014 e homologado em 14/2/2015.

A Constituição da República estabelece no art. 37, inciso II, que "a investidura em

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia  em concurso público  de

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo

ou emprego,  na forma prevista em lei,  ressalvadas as nomeações para cargo em

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".
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De  acordo  com  o  mencionado  art.  37,  foi  realizado  concurso  público  para

provimento dos cargos das carreiras de técnico de gestão da saúde e especialista em

políticas e gestão da saúde, do quadro da secretaria de Estado de Saúde, conforme

estabelecido  na  Resolução  Conjunta  Seplag-SES  nº  9.003,  de  20/11/2013.  O

concurso foi homologado no dia 14/2/2014.

Em relação às  nomeações,  segundo notícia  publicada no site  da Secretaria  de

Estado  de  Saúde  (disponível  em:<http://www.saude.mg.gov.br/component  /

gmg/story/7225-minas-gerais-publica-segunda-nomeacao-do-concurso-da-saude>;

acesso  em:  11/7/2015),  foi  realizada  reunião  entre  a  secretaria,  a  Comissão dos

Aprovados e o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais – Sind-

Saúde/MG –  em  que  ficou  assegurada  a  nomeação  de  266  servidores,  para  os

cargos  de  nível  superior.  A  nomeação  desses  servidores  seria  realizada,

imediatamente, em duas etapas.

As nomeações da primeira etapa foram publicadas no diário oficial do Estado, em

27/6/2015,  e  constam  no  endereço  eletrônico  <http://www.planejamento.mg.gov.br  /

images/documentos/  Concursos–publicos/SES–02–2014/atos–de–nomeação–02–

2014–4.pdf>. Já as nomeações da segunda etapa foram publicadas em 11/7/2015 e

constam  no  endereço  eletrônico  <http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias–e–

eventos  / caderno1–2015-07-11–Página–2.pdf>.

Uma vez que os aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde

já  foram  nomeados  pela  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,

entendemos que o requerimento em análise perdeu o objeto, motivo pelo qual somos

contrários à sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento nº 1.418/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Braulio Braz, relator.

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.283/2006

Na publicação da matéria em epígrafe, na edição de 11/8/2006, na pág. 74, col. 1,

no art. 1°, onde se lê:
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“Escola Estadual Antônio Pinheiro Dinis”, leia-se:

“Escola Estadual Antônio Pinheiro Diniz”.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2015

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 13/8/2015

Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Braulio Braz – Anselmo José Domingos – Arnaldo Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas

Melo – Duarte Bechir – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira –

Fábio Cherem – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione Pinheiro –

Isauro Calais – João Vítor Xavier – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago –

Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Sargento

Rodrigues – Tito Torres – Wander Borges.

Falta de Quórum

O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  –  Às  14  horas,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa

de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a

especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem

do dia anunciada será publicada na edição do dia 18/8/2015).

ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 6/8/2015

Presidência do Deputado Ulysses Gomes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Exibição de Vídeo – Palavras do Deputado Emidinho Madeira – Entrega de Placa –

Palavras  da  Sra.  Heloísa  Helena  de  Pádua  Magalhães  Santos  –  Palavras  do

Presidente – Apresentação Artística – Apresentação Musical – Encerramento.
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Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Ulysses Gomes – Duarte Bechir – Emidinho Madeira.

Abertura

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Às 20h10min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

–  O deputado Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  –  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Escola  Estadual  Cesário

Coimbra, de Muzambinho, pelo centenário de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Heloísa Helena de

Pádua  Magalhães  Santos,  diretora  da  Escola  Estadual  Cesário  Coimbra,  de

Muzambinho, representando a entidade homenageada; os Exmos. Srs. Ivan Antônio

de Freitas, prefeito de Muzambinho; Itamar Hellebrande, secretário de Ação Social,

Trabalho e Habitação de Muzambinho; e Marco Regis, deputado no período de 1995

a 2003 e  ex-prefeito  de  Muzambinho;  a  Exma.  Sra.  Rosimar  do  Prado Carvalho,

diretora da Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas; e o Exmo. Sr.

deputado  Emidinho  Madeira,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor – Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Roosevelt Pereira

de Paula, vice-prefeito de Muzambinho, e Alessandro Régis, chefe de gabinete da

Secretaria de Meio Ambiente.

Execução do Hino Nacional

O locutor – Neste momento, convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pela estudante Maíra Kiihl de Melo Anderson Ferreira, aluna do 8º –

C da Escola Estadual Cesário Coimbra.
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– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor – Assistiremos agora a um vídeo sobre a história do centenário da Escola

Estadual Cesário Coimbra.

– Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Emidinho Madeira

Cumprimento todos e todas com o meu boa-noite. Agradeço a presença de vocês.

Cumprimento  o  secretário,  que  muito  tem  feito  aqui  na  Casa,  deputado  Ulysses

Gomes;  cumprimento  a  diretora  da  Escola  Estadual  Cesário  Coimbra,  professora

Heloísa Magalhães Santos; o prefeito de Muzambinho, Ivan de Freitas; o secretário

de Ação Social de Muzambinho, Itamar Hellebrande; o deputado no período de 1995

a  2003  e  ex-prefeito  de  Muzambinho,  que  muito  contribuiu  com  a  cidade  de

Muzambinho e com esta Casa, Dr. Marco Régis. Cumprimento a Sra. Rosimar Prado,

diretora da Superintendência Regional de Ensino – SRE – de Poços de Caldas; todos

os funcionários da Casa; o Juarez, vereador de Boa Esperança; o Ronei, ex-prefeito

de Nova Resende; e o Dr. Roosevelt. De forma especial, cumprimento toda a nossa

equipe e assessoria do Sul de Minas e da Assembleia Legislativa; todos os alunos,

que também muito têm feito por essa escola; a professora Maria Messias Gomes, que

muito já fez e tem feito pela escola, contribuindo com a educação; os professores

Maria Aparecida Lima, Cleide Labanca, Soraia Anderson, Jarbas Aurélio, Lucas Pisa,

Denise Rodrigues, Anaí Navarro e Tânia Posidônio; a vice-diretora Zoraide de Fátima

Leite; os funcionários Marcos Bueno e Doralice; e Norma Maria Dias, representante

do  colegiado  da  escola.  Agradecemos  a  participação  dos  ex-alunos  que  são

integrantes da Escola de Samba Estrela Dourada, do Bairro Vila Bueno.

Apresentamos  o  requerimento  para  homenagear  a  Escola  Estadual  Cesário

Coimbra  por  tudo  que  já  fez  pela  nossa  região.  Um  século  é  muito  tempo  de

contribuição. Essa escola muito tem feito e muito ainda fará. Esta homenagem é o

mínimo que podemos fazer diante da grandeza dessa escola e de todos os diretores,

professores, serviçais e alunos.

Quando verificamos a história dessa escola, vemos como foi o seu início e o que

tem sido feito para mantê-la avançando a cada ano. Só temos a agradecer. “Educar o
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aluno, desenvolvendo suas habilidades e competências para exercer a cidadania em

benefício de uma sociedade justa e solidária”.

Só temos a agradecer à Escola Estadual Cesário Coimbra e dar-lhe os parabéns.

Esta é uma pequena homenagem por tudo que tem feito por Muzambinho e região.

Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa

O locutor – Neste momento, o deputado Ulysses Gomes, representando o deputado

Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à diretora da

Escola Estadual Cesário Coimbra de Muzambinho, Sra. Heloísa Helena de Pádua

Magalhães  Santos,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa a  ser  entregue

contém os seguintes dizeres: “Inaugurada em 31/1/1915, a Escola Estadual Cesário

Coimbra foi o primeiro educandário público do Município de Muzambinho. Há 100

anos, seus colaboradores trabalham com o compromisso de oferecer a seus alunos

uma educação de qualidade, com o desenvolvimento de habilidades e competências

e  do  espírito  de  cidadania.  A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  em

reconhecimento ao nobre trabalho educacional da Escola Estadual Cesário Coimbra,

presta a seus gestores e corpo docente esta justa homenagem”.

O presidente – Convido o nobre amigo, deputado Emidinho Madeira para, conosco,

entregar a placa.

– Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Heloísa Helena de Pádua Magalhães Santos

Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os Exmos. Srs. deputados Ulysses

Gomes,  1º-secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e

Emidinho  Madeira;  Ivan  de  Freitas,  prefeito  de  Muzambinho;  Itamar  Hellebrande,

secretário municipal de Muzambinho; Marco Régis, deputado no período de 1995 a

2003 e ex-prefeito de Muzambinho; e a Exma. Sra. Rosimar Prado Carvalho, diretora

da Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas.

Eu, Heloísa Magalhães, em nome da Escola Estadual Cesário Coimbra, agradeço a

honraria concedida à nossa escola e gostaria  de conseguir  expressar o valor  e o

significado desse reconhecimento para todos nós que fazemos parte dessa história.

Essa homenagem demonstra reconhecimento ao nosso trabalho e o valor  dado à

educação no Estado de Minas Gerais.
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“Nem só de pão vive o homem”, mas também de palavras. Nós, trabalhadores da

educação,  não  vivemos  só  do  nosso  salário,  mas  precisamos  imensamente  de

palavras de incentivo e reconhecimento pelo que realizamos. Por isso, agradeço a

todos que contribuíram com o deputado Emidinho Madeira para  que pudéssemos

estar  aqui  hoje.  Agradeço,  em especial,  ao  professor  Ivan de Freitas,  prefeito  de

Muzambinho, que é professor e não deixou de sê-lo em nenhum momento, acredito

eu; e ao Itamar Hellebrande, secretário de Ação Social – eles nos apoiaram muito,

não mediram esforços para o sucesso deste evento. Agradeço à escola de samba

Estrela Dourada. Muito obrigada pelo tempo que vocês passaram ensaiando, pelo

carinho que vocês demonstraram com a nossa escola. É muito gostoso sentir esse

carinho  de  vocês.  Parabéns,  porque  vocês  foram  campeões  neste  ano  em

Muzambinho. Sei que isso é muito importante para vocês. Agradeço também aos pais

e alunos presentes. Alunos, vocês são o nosso objetivo, o nosso ponto principal são

vocês.  Quero  que vocês  sintam  sempre  que  a  Escola  Estadual  Cesário  Coimbra

sobrevive e faz o seu trabalho em função de vocês, só de vocês. Esse é o nosso

objetivo.

Espero que vocês que estão aqui hoje entendam a força e o poder que tem esta

Casa de leis, como é importante estar aqui e a importância de todos os deputados

para a educação em Minas Gerais. Que vocês consigam se tornar cidadãos cada vez

mais participativos, politizados, para melhorarmos muito, mas muito, o nosso país.

Além disso, que todos vocês da escola pública tenham o mesmo direito e a mesma

condição  de  igualdade  que  qualquer  outro  aluno  de  uma  escola  particular.

Precisamos muito disso.

Agradeço a toda a mídia presente, que divulgou e está divulgando nosso trabalho, e

à  nossa  diretora  Rosimar  Prado Carvalho,  que,  desde que o  ano  começou,  está

sempre com nossa escola e com todas as escolas da nossa região de Poços de

Caldas. É muito importante a sua presença. Nesse pouco tempo em que estamos

convivendo, já me tornei sua fã. Muito obrigada.

Para  encerrar,  agradeço,  com  todo  carinho  e  companheirismo,  à  vice-diretora

Zoraide  de  Fátima Leite,  que sempre  está  junto  para  o  que  der  e  vier,  até  para

chamar  a  atenção e  ajudar  no  crescimento  de  todos  vocês.  É  muito  importante,

Zoraide, a sua união comigo, a sua participação. Muito obrigada.
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Quero agradecer, com muito carinho, a todos os professores que estão aqui. Sei

que fazem muito mais do que têm de fazer. É uma pena que outros não consigam

enxergar  e não participem da escola para  ver  como ali  não fazemos questão de

horário  nem de função  nem de trabalho.  É uma união  mesmo.  Vocês podem ter

certeza de que todos os professores e funcionários da Escola Cesário Coimbra fazem

muito mais do que pelo salário, fazem pelo amor e pelo ideal que temos na educação

e por acreditarmos que estamos contribuindo para a vida de cada aluno da nossa

escola. Sei que esse é o objetivo de vocês. Agradeço por ter comigo uma equipe tão

boa e parceira na minha Escola Cesário Coimbra. Muito obrigada a todos. Só gostaria

de dizer que toda essa equipe da Escola Cesário Coimbra é formada muito mais do

que somente por profissionais ou por qualquer outra coisa: ela é o coração e a alma

da Escola Estadual Cesário Coimbra. Muito obrigada.

Palavras do Presidente

Quero cumprimentar, com muita alegria e em nome de todos os profissionais da

rede  estadual  de  educação,  a  professora  Heloísa  Magalhães  Santos,  diretora  da

Escola Estadual Cesário Coimbra, a quem parabenizo e agradeço pela presença; os

Srs. Ivan de Freitas, nosso prefeito de Muzambinho; Itamar Hellebrande, secretário

de Ação Social  de Muzambinho;  Marco Régis,  nosso ex-deputado desta Casa no

período de 1995 a 2003, com quem é uma alegria compor esta Mesa; a professora

Rosimar  de  Prado Carvalho,  diretora da SRE de Poços de Caldas,  defensora da

educação e grande amiga do Eloísio, nosso prefeito de Poços de Caldas, que fala

muito bem da senhora; e o deputado Emidinho Madeira,  nosso amigo e autor do

requerimento que promove hoje esta homenagem nesta Casa. Parabéns, Emidinho

Madeira. É uma honra poder participar deste ato representando o nobre deputado

Adalclever Lopes, presidente da Casa.

A comemoração dos 100 anos de fundação da Escola Estadual Cesário Coimbra

significa o reconhecimento desta Casa Legislativa a uma das escolas públicas mais

tradicionais de Minas Gerais, que nasceu como grupo escolar, então uma vocação

inovadora  em  nossa  República.  De  fato,  os  grupos  escolares  surgiram  com  a

República, como estratégia política, visando simultaneamente à universalização do

ensino e à modernização do País, com um novo sistema de educação primária e com

um programa que proporcionava uma formação integral – intelectual, física e moral.
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Sendo  a  educação fator  fundamental  no  contexto  das  mudanças  que  vêm  nos

reposicionando no cenário global, precisamos ainda mais de modelos pedagógicos

que  promovam  cidadãos  ativos,  capazes  de  interagir  com  consciência  e

responsabilidade  em  um  mundo  em  acelerada  transformação  tecnológica.  Nesse

contexto, não tenho dúvida de que a Escola Estadual Cesário Coimbra representa

uma educação transformadora, que, em suas diversas fases, tem atendido a toda a

sociedade  de  Muzambinho,  proporcionando  a  seus  cidadãos  acesso  ao

conhecimento que conduz a uma vida melhor.

No início, a escola funcionava como curso primário, de 1ª à 4ª séries, com o nome

de Grupo Escolar Cesário Coimbra. Em 1931, a escola noturna foi implantada, e a

escola passou a ter curso supletivo, de 1966 até 1972. Dois anos mais tarde, o pré-

escolar foi implantado na escola, que recebeu o nome com que hoje é conhecida.

Atualmente,  trabalha  com  alunos  do  6º  ao  9º  anos  do  ensino  fundamental,  com

aproximadamente 600 alunos.

Para  todas  as  gerações  de  muzambinhenses,  que,  em seus  bancos  escolares,

foram alfabetizados e preparados para a devida continuidade de seus estudos, num

ambiente seguro e integrado aos esforços familiares, esta homenagem é realizada.

Na  pessoa  da  atual  diretora,  Heloísa  Helena  de  Pádua  Magalhães  Santos,

cumprimentamos  professores,  funcionários  e  alunos.  Recordamos  também  os

diretores que a antecederam, bem como os corpos discente e docente que, por 100

anos,  lapidaram,  com  esforço,  dedicação  e  carinho,  a  formação  dos  cidadãos

oriundos, primeiro, do grupo escolar e, depois, da Escola Estadual Cesário Coimbra.

Minas Gerais se orgulha dessa história e dos indivíduos que a moldaram. Temos a

mais forte convicção de que o futuro dessa instituição terá novos capítulos à altura do

seu presente e do seu passado. Parabenizo, mais uma vez, cada um e cada uma e,

em especial,  o  Emidinho Madeira,  que teve  essa honrosa inciativa,  e  toda a sua

equipe, que se mobilizou. Mas, sem dúvida nenhuma, em especial, parabenizo cada

um de vocês que compõem essa história rica e vitoriosa.

Com  muita  alegria,  deixo  registrada,  em  nome  do  presidente  da  Casa,  esta

homenagem que também engradece a Casa Legislativa,  por ter  a participação de

cada um e de cada uma aqui. Muito obrigado.
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Apresentação Artística

O locutor  –  A aluna  Gabriela  Bárbara  Januário,  do  8º  –  F  da  Escola  Estadual

Cesário Coimbra, vai declamar a poesia:  Cem anos de Cesário,  escrita por Thaila

Fabian Goulart, aluna do 8º – B.

A estudante Gabriela Bárbara Januário – Meu nome é Gabriela Bárbara Januário e

vou  declamar  a  poesia  Cem anos  de  Cesário:  “Era  uma  vez  uma  escola  com

arquitetura antiga, porém muito bonita. Uma escola cheia de conquistas que faz futuro

médico ou que faz futuro cientista. Uma escola com ótimos mestres, que ensinam o

caminho certo em apenas quatro bimestres. Uma escola que já teve altos e baixos,

mas o que vale são suas vitórias que sempre ficarão na história. Uma escola com

desempenho excelente, que é orgulho da cidade e tem pessoas muito inteligentes.

Mas que escola é essa? Que escola transmite tanta energia? Essa escola é o Cesário

Coimbra, que completa 100 anos de muita alegria”.

Apresentação Musical

O  locutor  –  Assistiremos  agora  à  apresentação  da  escola  de  samba  Estrela

Dourada, de Muzambinho, que interpretará o samba enredo  Cesário Coimbra, 100

Anos de Amor e Emoção, de autoria do ex-aluno Jair Donizete, na voz de João Amaro

Vieira e do professor Jarbas Aurélio Anderson e sob a regência do mestre Tales Diego

Ernesto e do contramestre Mário Sérgio – Buiú.

– Procede-se à apresentação musical.

O presidente – Mais uma vez, quero agradecer a cada um e a cada uma e dizer que

esta  homenagem  foi  transmitida  ao  vivo  pela  TV  Assembleia  aos  mais  de  240

municípios onde a TV é aberta e também ao vivo, pela internet. O nosso deputado

Emidinho Madeira presenteará depois a diretora com a cópia desta transmissão, para

que o registro desta homenagem também faça parte da história  tão bonita dessa

escola. Mais uma vez, a Assembleia agradece a todos e os parabeniza pela honrosa

história e trajetória de todos.

Encerramento

O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de terça-feira, dia

11, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

E DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 9/4/2015

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os  deputados  Doutor  Jean  Freire  e  Fábio  Cherem,  membros  da  Comissão  de

Participação Popular,  a  deputada Marília  Campos (substituindo o deputado Durval

Ângelo por indicação da Liderança do BMM) e os deputados Cristiano Silveira e Fábio

Cherem, membros da Comissão de Direitos  Humanos.  Está  presente,  também, a

deputada Geisa Teixeira. Havendo número regimental, a presidenta, deputada Marília

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

primeira reunião conjunta dessas comissões. A presidência informa que a reunião se

destina a debater, em audiência pública, o conceito contemporâneo de família e a

discutir  e votar proposições das comissões. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Nivia Mônica da Silva, coordenadora do

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa dos  Direitos

Humanos do Ministério Público, Júnia Roman Carvalho, defensora pública do Estado,

Regina  Helena Alves  da  Silva,  professora  associada da Faculdade de Filosofia  e

Ciências Humanas da UFMG, e os Srs. Nilmário Miranda, ex-deputado federal e ex-

secretário de Direitos Humanos da Presidência da República, Marco Aurélio Máximo

Prado, coordenador do Núcleo dos Direitos Humanos e Cidadania LGBT – UFMG –,

Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e

Anderson Cunha Santos, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual

de  Contagem  –  Cellos  –,  representando  o  Sr.  Carlos  Magno  Silva  Fonseca,

presidente  da  Associação  Brasileira  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e

Transexuais – ABGLT –, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidenta,

na  condição  de  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  à  deputada  e  aos  deputados

presentes e, em seguida, 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,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 3 de agosto de 2015.

Marília Campos, presidente – Cristiano Silveira.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Às 15h4min, 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  e

discutir 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 1.314, 1.293 e

1.391/2015.

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  2.595/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais –

Iepha – pedido de informações sobre as ações deste órgão em relação à Igreja Matriz

do Santíssimo Sacramento, localizada no Município de Jequitibá, que se encontra em

risco de desabamento;

nº 2.596/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja realizada visita à

Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, localizada no Município de Jequitibá, com a

presença do secretário de Estado de Cultura e da presidente do Iepha, para verificar

a situação da edificação que se encontra em risco de desabamento;

nº  2.597/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências para a liberação de recursos

visando  à  execução  das  obras  necessárias  para  a  reforma  da  Igreja  Matriz  do

Santíssimo Sacramento, localizada no Município de Jequitibá;



795
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nº 2.598/2015, dos deputados Bosco e Thiago Cota e da deputada Ione Pinheiro,

em que solicitam ao presidente da Assembleia seja formulado voto de congratulações

com o Deputado Lafayette  de  Andrada,  extensivo  aos  membros  do  projeto  desta

Casa denominado "Editorial de Obras de Valor Histórico e Cultural de Interesse de

Minas Gerais e do Brasil", que na data de 7/7/2015, lançou a  Edição Revisada do

Livro História da Revolução Liberal de 1842, de autoria do Cônego Antônio Marinho.

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, 5 de agosto de 2015.

Bosco, presidente – Cristina Corrêa – Thiago Cota.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO PARA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF – FHA –, EM 10/7/2015

Às 11h8min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  Professor  Neivaldo  e  Carlos  Pimenta  (substituindo  o  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, por indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão.

Estão  presentes,  também,  a  deputada  Marília  Campos  e  os  deputados  Rogério

Correia  e  Geraldo  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Professor Neivaldo, 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 proceder à arguição pública da indicada, a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Após tecer

suas  considerações  iniciais,  o  presidente,  deputado  Professor  Neivaldo,  passa  a

palavra à indicada para sua explanação. Em seguida, passa a palavra aos membros

da  comissão  para  que  façam  seus  questionamentos,  que  são  respondidos  pela

indicada, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é



796
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

aprovado, em turno único, o parecer pela aprovação da Indicação nº 15/2015 (relator:

deputado  Professor  Neivaldo).  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.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

10/7/2015

Às 18h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho Patrus Filho, Fábio Cherem e Vanderlei Miranda (substituindo o deputado

Cabo Júlio, por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão.

Estão  presentes  também  os  deputados  Tiago  Ulisses  e  João  Alberto.  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 18h38min são reabertos os trabalhos com a

presença dos deputados João Magalhães, Glaycon Franco (substituindo o deputado

Agostinho Patrus Filho, por indicação da liderança do BCMG), Cabo Júlio e Fábio

Cherem.  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  2.020/2015,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (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, 4 de agosto de 2015.

João Magalhães, presidente – Gustavo Corrêa – Agostinho Patrus Filho – Cristina

Corrêa – Rogério Correia.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/7/2015

Às  10h15min,  comparecem  no  Centro  de  Eventos  em  Jaíba  os  deputados

Missionário  Márcio  Santiago,  Leandro  Genaro  e  Noraldino  Júnior  (substituindo  o

deputado  Antônio  Jorge,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Missionário  Márcio Santiago,  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 o enfrentamento do uso de

crack e outras drogas no Município de Jaíba. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte  correspondência:  ofício  da  Associação  Jaibense  de  Apoio  ao  Menor

solicitando colaboração da Assembleia Legislativa no sentido de articular  recursos

para investimentos em ações preventivas contra as drogas. A presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Enoch Vinícius Campos de Lima,

prefeito municipal de Jaíba; Maj. PM João Aparecido do Nascimento, comandante do

51º  Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Janaúba;  Breno  Barbosa  Itamar  de  Oliveira,

delegado de Polícia Civil, representando o Sr. Gessiane Soares Cangussu, delegada

regional de Polícia Civil de Janaúba; Sgt. PM Fábio Fernandes da Silva, membro do

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar de

Minas Gerais;  Auricharles Nunes Marins, presidente da Associação de Proteção e

Assistência ao Condenado – Apac – de Jaíba; e Antônio José de Lima Souza, pastor

da Igreja Mundial do Poder de Deus, que são convidados a tomar assento à mesa.

Na  condição de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao debate,  o  presidente,

deputado Missionário Márcio Santiago, passa a tecer suas considerações iniciais. Em

seguida,  passa  a  palavra  aos  demais  deputados  presentes.  Logo  após,  passa  a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
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Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.699/2015,  do  deputado Missionário  Márcio  Santiago,  do  deputado Leandro

Genaro  e  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para agilizar a instalação

da comarca de Jaíba, uma vez que sua criação já foi aprovada;

nº  2.700/2015,  dos  deputados  Missionário  Márcio  Santiago,  Leandro  Genaro  e

Noraldino  Júnior,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação pedido de providências para incluir a Escola Estadual Núcleo Habitacional

NH-1, área F, localizada no Projeto Jaíba, entre as escolas que receberão câmeras

de vigilância eletrônica;

nº  2.701/2015,  dos  deputados  Missionário  Márcio  Santiago,  Leandro  Genaro  e

Noraldino Júnior, em que solicitam seja encaminhado ao Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – pedido de providências para

melhorias na Rodovia LMG-401, especialmente no trecho entre Jaíba e Mocambinho,

no Projeto Jaíba;

nº  2.702/2015,  dos  deputados  Missionário  Márcio  Santiago,  Leandro  Genaro  e

Noraldino  Júnior,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  e  Integração  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências para agilizar o atendimento das seguintes demandas, junto aos órgãos

mencionados: 1)  instalação da comarca de Jaíba, uma vez que sua criação já foi

aprovada  (Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais);  2)  inclusão  da  Escola  Estadual

Núcleo Habitacional NH-1, área F, localizada no Projeto Jaíba, entre as escolas que

receberão câmeras de vigilância eletrônica (Secretaria de Estado de Educação); 3)

melhorias na Rodovia LMG 401, especialmente no trecho entre Jaíba e Mocambinho,

no Projeto Jaíba (DER-MG).

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Antônio Jorge, presidente – Ione Pinheiro – Missionário Marcio Santiago.
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

14/7/2015

Às 11h5min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Anselmo José

Domingos, Geraldo Pimenta, Fábio Avelar Oliveira e João Vítor Xavier, membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Anselmo

José Domingos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do deputado Fábio Avelar 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 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, em turno

único, o parecer pela rejeição do Projeto de Lei nº 230/2015 (relator: deputado Fábio

Avelar Oliveira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

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

discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,

por unanimidade, os Projetos de Lei  nºs 694/2015 (relator:  deputado Fábio Avelar

Oliveira); 1.108/2015 (relator: deputado Geraldo Pimenta), que receberam parecer por

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

Requerimentos nºs  1.028;  1.062;  1.234;  1.235;  1.236 e 1.237/2015.  Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 983 e 985/2015.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 2.661/2015, dos deputados Anselmo José Domingos, João Vítor Xavier, Fábio

Avelar e Geraldo Pimenta, em que solicitam seja realizada visita técnica ao Estádio

Raimundo Sampaio (Arena Independência), administrado pela BWA Administração de

Arenas,  para  que  seja  analisada  a  qualidade  do  gramado  e  a  estrutura  das
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instalações dos vestiários, com intuito de viabilizar a realização de jogos amadores

preliminares aos jogos principais durante o Campeonato Mineiro de Futebol.

nº 2.662/2015, dos deputados Fábio Avelar, Geraldo Pimenta, João Vítor Xavier e

Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  Estádio

Governador Magalhães Pinto para que seja analisada a qualidade do gramado e a

estrutura das instalações dos vestiários, com o intuito de viabilizar a realização de

jogos amadores preliminares aos jogos principais durante o Campeonato Mineiro de

Futebol.

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 agosto de 2015.

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

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 14/7/2015

Às 15h32min, 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 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 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 seguinte requerimento:

nº 2.663/2015, dos deputados Duarte Bechir, Arnaldo Silva e Tito Torres, em que

solicitam seja ouvida a Sra. Íria de Melo, assessora técnica da Secretaria de Estado

de Governo, presente na 16ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência.

A seguir, é aprovado relatório da audiência pública conjunta da Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Comissão de Assuntos Municipais e
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Regionalização realizada no dia 29/6/2015, às 14 horas, que segue publicado após as

assinaturas. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Íria de Melo, assessora técnica da Secretaria de Estado de Governo, 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, 4 de agosto de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Bonifácio Mourão – Luiz Humberto Carneiro.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

I – Local, data e hora da realização

Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em 29/6/2015, às

14 horas.

II – Autores do requerimento

Deputados Duarte Bechir e Fred Costa.

III – Presenças

Compareceram os deputados Duarte Bechir, Fred Costa e Antônio Carlos Arantes.

IV – Convidados

Ronaldo José Senna Camargo, superintendente de Políticas de Assistência Social,

representando André Quintão, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social; Monike Valent Silva Borges, mestranda do programa de pós-graduação do

Ministério  Público  de  Minas  Gerais,  representando  Lais  Maria  Costa  Silveira,

promotora  de  Justiça  de  Defesa  da  Pessoa  com  Deficiência  de  Belo  Horizonte;

Márcia Brandão Magalhães, representando Maria Aparecida de Oliveira, presidente

da Associação de Pais  e Amigos de  Pessoas Especiais  – Apape;  Bertolo Mateus

Oliveira Filho, procurador de Justiça e coordenador das Promotorias de Justiça de

Defesa das Pessoas com Deficiência e Idosos do Ministério Público de Minas Gerais;

Leonardo Soares Nader, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

da Secretaria  de Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e  Cidadania  –

Sedpac;  Rogério de  Araújo Souza,  pai  de criança com transtorno do espectro do

autismo e associado da Apape.
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V – Finalidade da reunião

Debater  a  interrupção  de  repasse  de  recursos  em  benefício  de  alunos  com

necessidades educacionais especiais em Minas Gerais.

VI – Temas abordados

O presidente  da  Comissão  de  Defesa  das  Pessoas  com  Deficiência,  deputado

Duarte  Bechir,  leu  correspondência  eletrônica  enviada  à  comissão  por  Márcia

Brandão  Magalhães,  mãe  de  um  aluno  com  deficiência,  solicitando  providências

urgentes do governo estadual e relatando as dificuldades por que vêm passando as

famílias que deixaram de receber a chamada “Bolsa Caade”. Os relatos de atraso no

recebimento das bolsas também motivaram uma audiência pública anterior a essa,

realizada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização em 24/3/2015.

O  deputado  Duarte  Bechir  manifestou  sua  solidariedade  pela  luta  dos  pais  de

crianças com deficiência ou dos responsáveis por elas e comunicou que a comissão

solicitou uma visita à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social

e Cidadania – Sedpac –, para solucionar o problema o mais rápido possível.

O  deputado  Fred  Costa,  presidente  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização,  afirmou  que  a  bolsa  não  é  uma  benesse  do  Estado,  mas  uma

conquista dos pais e das mães dos alunos com deficiência ou dos responsáveis por

eles.

O deputado  Antônio  Carlos  Arantes  disse  que  a  retomada  do benefício  é  uma

prioridade. Para o deputado, o governo deve cumprir o seu papel, e o voluntariado

deve complementar.

Bertolo Mateus, coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa das Pessoas

com Deficiência e Idosos, relatou que, desde que a “Bolsa Caade” foi criada, há cerca

de 20 anos, ela se situa em um vácuo legislativo, pois nunca esteve fundamentada

em lei. Explicou ainda que o Ministério Público não proíbe o pagamento da bolsa pelo

Estado, mas afirmou que é seu dever empenhar-se pela legalização dos repasses.

Rogério de Araújo Souza, membro da Associação de Pais e Amigos de Pessoas

Especiais  –  Apape  –,  ressaltou  a  necessidade  urgente  de  definir  critérios  que

regularizem  a  concessão  dos  auxílios  financeiros  a  famílias  com  pessoas  com

deficiência.  Lembrou  que  o  Conselho  Estadual  de  Defesa  das  Pessoas  com
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Deficiência – Conped – já tratou do tema em algumas reuniões,  nas quais houve

pouca participação do governo estadual.

Márcia  Brandão  Magalhães,  mãe  de  um  jovem  com  transtorno  do  espectro  do

autismo, assinalou as dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias que tiveram

o benefício interrompido.

Cláudia  Viana  Bhering,  mãe  de  uma  estudante  com  deficiência,  apresentou

documentos  que  comprovavam  os  auxílios  recebidos  pelo  Estado.  Declarou  que

recebe o recurso há 17 anos e questionou o posicionamento do Ministério Público de

que existe um “vácuo legal” na concessão das bolsas.

Luzia  Zolini,  diretora  da  Associação  Família  Down,  criticou  o  Atendimento

Educacional  Especializado  –  serviço  da  educação  especial  –  e  afirmou  que  as

pessoas com deficiência também precisam de auxílio  escolar após a infância e a

juventude.

Norma Duarte  Gonçalves,  mãe de  um  aluno com deficiência,  defendeu o  atual

governo e indagou por que os presentes não questionaram a legalização da bolsa

nos 20 anos anteriores.

Maria  Aparecida  de  Faria  Quaresma,  mãe  de  uma  criança  com  transtorno  do

espectro do autismo, relatou que está passando por sérias dificuldades financeiras

devido à interrupção do repasse da “Bolsa Caade”.

Ronaldo  José  Senna,  superintendente  de  Políticas  de  Assistência  Social  da

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese –, apresentou

dados  relativos  aos  serviços  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  –  Suas  –

voltados às pessoas com deficiência em Minas Gerais.

O superintendente lembrou que a “Bolsa Caade” estava sob a responsabilidade da

Sedese e, com a reforma na estrutura administrativa do Poder Executivo, o benefício

foi transferido à Sedpac. Asseverou que o governo não poderia limitar o atendimento

apenas a 270 famílias, pois as políticas públicas devem abranger o maior número de

pessoas, considerando a realidade de todo o Estado.

Leonardo Nader, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da

Sedpac, esclareceu que o benefício atende a cerca de 270 famílias, 79% das quais

residem no Município de Belo Horizonte. Segundo Nader, não é justo que, em um



804
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estado  com  853  municípios,  apenas  uma parcela  da  população,  concentrada  na

região de Belo Horizonte, receba o recurso. Alegou que o critério para a concessão

das  bolsas  se  baseava  na  intercessão  de  agentes  políticos,  que  indicavam  o

beneficiário.

O subsecretário ratificou a proposta de constituição de um grupo de estudos para a

definição  de  critérios  mais  inclusivos  e  igualitários.  Afirmou  também  que  o  atual

governo quitou as parcelas em atraso referentes ao ano de 2014, que totalizavam um

valor superior a R$ 380.000,00.

Ao final da reunião, o deputado Duarte Bechir apresentou a proposta de realização

de  uma  visita  conjunta  das  comissões  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Assuntos Municipais e Regionalização à Sedpac, com a participação

de um representante de pais e alunos, com o objetivo de debater a situação desses

beneficiários

O deputado também informou que seria encaminhado um ofício ao Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com

Deficiência e Idosos, solicitando que esse órgão se manifeste sobre o atraso e cobre

a continuidade de pagamento do auxílio.

VII – Deliberações

Foram apresentadas as seguintes proposições relacionadas com a finalidade da

audiência:  Requerimento  de  Comissão  nº  2.466,  de  2015,  em  que  se  solicita  o

encaminhamento de um pedido de providências ao Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos,

sugerindo que se manifeste acerca da concessão da ajuda de custo para pagamento

das mensalidades em escola especial, chamada de “Bolsa Caade”; Requerimento de

Comissão nº 2.465, de 2015, em que se solicita a realização de visita conjunta da

Comissão de Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência  e  da  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.

A visita  ocorreu  em  2/7/2015,  com  a  participação  do  deputado  Duarte  Bechir,
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presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e de

Márcia Brandão e Adriane Cruz, representando as mães de alunos com deficiência

beneficiários da bolsa,  que foram recebidos pelo secretário  de Estado de Direitos

Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda, pelo secretário adjunto

da Sedpac, Gabriel Rocha, e pelo subsecretário de Promoção de Direitos Humanos,

Leonardo Nader.

O principal tópico abordado na visita foi a necessidade de agilizar o processo de

reformulação dos critérios para a concessão da “Bolsa Caade” e de definir a situação

dos alunos que não receberam o pagamento do benefício referente aos meses de

2015, conforme definido ao final da audiência pública de 29/6/2015.

No início da visita à Sedpac, o deputado Duarte Bechir expôs a situação das mães

que  dependem do benefício  para  custear  as  despesas com a  educação de seus

filhos, ressaltando a necessidade de se criar uma regra de transição para garantir a

continuidade na concessão das bolsas até que se definam os novos critérios.

Márcia Brandão, uma das mães que utilizava a “Bolsa Caade”,  relatou que está

utilizando o Benefício de Prestação Continuada – BPC –, da esfera federal, concedido

às pessoas  com deficiência,  para custear  as  despesas com a  educação do filho.

Informou  que  infelizmente  muitas  mães  não  podem  usar  o  BPC  para  pagar  as

mensalidades, pois precisam do recurso para suprir necessidades mais básicas.

Adriane Cruz relatou que atualmente não utiliza a “Bolsa Caade”, porque seu filho

está  matriculado  em  uma  escola  municipal;  afirmou,  porém,  que  nem  todas  as

escolas públicas contam com os recursos disponíveis na escola de seu filho. Informou

ainda que estava preocupada com muitos pais que assumiram despesas com escolas

particulares  neste  ano  e  que  não  teriam  condições  de  quitar  as  dívidas  caso  o

benefício fosse interrompido.

O secretário  Nilmário Miranda informou que existem duas questões principais  a

serem decididas  acerca  da  concessão da bolsa:  em  primeiro lugar,  quem será  o

responsável pela coordenação e pelo pagamento do auxílio – a própria Sedpac, a

Sedese ou a Secretaria de Estado de Educação; em segundo, quais serão os novos

critérios para a concessão do benefício. O secretário disse que está consciente da

situação das famílias e que está tomando providências para agilizar o processo de

constituição do grupo de trabalho para a reformulação dos critérios.
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O secretário adjunto da Sedpac relatou que encontrou dificuldades para finalizar o

processo de pagamento dos últimos meses de 2014. Afirmou que o empenho dos

servidores  da  secretaria,  porém,  possibilitou  que  o  prazo  de  20  de  junho  fosse

cumprido. Ressaltou que uma das dificuldades foi a falta de respaldo legal para a

concessão  das  bolsas.  Como  a  equipe  que  chegou  à  Secretaria  tinha  poucas

informações sobre a ação, visto que não há regulamentação a respeito, foi necessário

localizar documentos para comprovação dos beneficiários.

Os representantes do Poder Executivo salientaram a importância da constituição de

uma política para as pessoas com deficiência que considere as necessidades de todo

o Estado e que indique critérios claros para a seleção dos beneficiários.

Ao  final  da  visita,  o  deputado  Duarte  Bechir  destacou  a  importância  de

posicionamento  do  Executivo  acerca  da  situação  das  famílias  que  aguardam  a

continuidade do recebimento da “Bolsa Caade” para 2015.

A visita foi, portanto, uma oportunidade para que as preocupações manifestadas na

audiência  de  29/6/2015  acerca  da  situação  dos  beneficiários  da  “Bolsa  Caade”

fossem  relatadas  diretamente  ao  secretário  de  Estado  de  Direitos  Humanos,

Participação Social e Cidadania. A visita possibilitou ainda conhecer o posicionamento

do secretário sobre o assunto e solicitar maior agilidade do governo na resolução do

problema.

Em  resposta,  o  secretário  afirmou  que  vai  envidar  esforços  para  agilizar  a

constituição do grupo de trabalho para discutir  os novos critérios que nortearão a

concessão do benefício e definir a situação dos antigos beneficiários. A visita, então,

foi  profícua  e  contribuiu  para  que  as  questões  debatidas  na  audiência  pública

apresentada neste relatório sejam solucionadas com maior presteza.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Fred Costa – Arnaldo Silva – Tito Torres.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

15/7/2015

Às  14h22min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João  Leite  e  Professor  Neivaldo,  membros  da  supracitada  comissão.
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Estão presentes,  também, os  deputados Antônio  Carlos  Arantes  e  Douglas  Melo.

Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Sargento  Rodrigues,  declara

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

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

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

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  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  1.513,  1.515  e  1.516/2015.  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 2.690/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

à Cel.-PM Cláudia Araújo Romualdo, diretora de Recursos Humanos da Polícia Militar

de Minas Gerais,  pedido de informações sobre a quantidade de policiais  militares

(praças, praças especiais e oficiais) que se encontram classificados no conceito C,

com a respectiva pontuação, e sobre quanto tempo é necessário para que um policial

militar classificado no conceito C-150 pontos negativos alcance o conceito B-24, com

condições de ser promovido e participar de cursos na instituição, bem como quanto a

aplicação do art. 94, da Lei nº 14.310, de 2002;

nº 2.694/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada

manifestação de aplauso ao Sgt. Orlando Costa de Souza pelo desempenho de suas

funções  policiais  no  Município  de  Itamarandiba,  em  especial  no  Programa

Educacional de Resistência às Drogas – Proerd –;

nº  2.696/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater  os  problemas

verificados no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais durante visita realizada no

dia  15/7/2015,  bem  como para  discutir  as  denúncias  recebidas  sobre  convênios

firmados  de  forma  irregular,  em  particular  no  tocante  a  pagamentos  e  valores

acordados entre esse Hospital, o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais – IPSM – e a Fundação Guimarães Rosa;
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nº 2.698/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao advogado-geral do Estado pedido de informações sobre a aplicação do art. 94 da

Lei nº 14.310, de 2002, em sua integralidade, pelas instituições militares do Estado.

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

16/7/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Durval  Ângelo  e  Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado  Paulo  Lamac,  por

indicação da liderança do BMM), 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  Rogério  Correia,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a 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,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o

recebimento  de  denúncia,  feita  pelos  detentos  da  Unidade  3  do  Complexo

Penitenciário  da  Parceria  Público-Privada  –  PPP  –  de  Ribeirão  das  Neves,

semiaberto,  de  que os direitos  dos  presos  são  ignorados  nesse estabelecimento.

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), Júlio César Luciano, promotor de justiça da
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17ª  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do  Patrimônio  Público  de  Belo  Horizonte

(10/7/2015). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Daniela  de  Souza,  analista  ambiental  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Dalva  Estela  Leite  do  Nascimento,

superintendente de Prevenção e Mediação de Conflitos da Secretaria de Estado de

Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania; Maria Alves de Souza, presidente

do Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas; Maria das Dores Oliveira Duarte,

prefeita municipal de Claro dos Poções; e Flávia Ribas Lessa, integrante da Direção

Estadual  do  Movimento  dos  Atingidos  por  Barragens;  e  os  Srs.  Leonardo  Koury

Martins,  superintendente  de  segurança  alimentar  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Agrário,  representando  o  secretário,  Glênio  Martins  de  Lima

Mariano;  Geraldo  Pires  de  Oliveira,  coordenador  estadual  do  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais sem Terra – Regional Egídio Brunet – Pirapora; e Mauro Luiz

Fonseca,  integrante  da  Comissão dos  Atingidos  pela  Barragem Jequitaí,  que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

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 2.703/2015, dos deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira, em que solicitam

seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos no Município de

Jequitaí  para  debater  os  impactos  e  possíveis  violações  de  direitos  humanos  na

construção e implantação da barragem sobre o Rio Jequitaí;

nº 2.704/2015, dos deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira, em que solicitam

seja  encaminhado  às  Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente,  de  Trabalho  e

Desenvolvimento  Social,  de  Desenvolvimento  Agrário  e  de  Direitos  Humanos,  à

Superintendência  Regional  da  Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São
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Francisco  e  do  Parnaíba  –  Codevasf  –  em  Minas  Gerais,  à  Coordenadoria  de

Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas Gerais e à Ruralminas,

pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 16/7/2015, para que

as medidas sugeridas nessa reunião para mitigar os impactos sociais e ambientais da

construção da barragem no Rio Jequitaí sejam acatadas e implementadas, incluindo

o novo Plano de Ação Social;

nº 2.705/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria Nacional de Política para Mulheres, à Coordenadoria Especial de Política

Pública para Mulheres, ao CAO Direitos Humanos do Ministério Público de Minas

Gerais, ao promotor de Justiça e ao delegado da Polícia Civil da Comarca de Santos

Dumont, pedido de providências para que seja apurada denúncia de possível assédio

moral,  abuso de poder  e perseguição política que vem sofrendo Cláudia  Jacintho

Corrêa, vereadora e servidora pública efetiva da Prefeitura de Santos Dumont;

nº 2.722/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Comissão Extraordinária das Mulheres ofício,  acompanhado de denúncia recebida

pela Comissão de Direitos Humanos, para conhecimento de possível assédio moral,

abuso de poder e perseguição política que vem sofrendo Cláudia Jacintho Corrêa,

vereadora e servidora pública efetiva da Prefeitura de Santos Dumont.

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, 5 de agosto de 2015.

Cristiano  Silveira,  presidente  –  Carlos  Pimenta  –  Professor  Neivaldo  –  Rogério

Correia.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 16/7/2015

Às 18h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Noraldino Júnior

e  Anselmo  José  Domingos  (substituindo  o  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  por

indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
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número regimental, o presidente, deputado Noraldino Junior, 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 malefícios da utilização de veículos de tração animal no que

se refere à ocorrência de maus-tratos aos animais, prejuízo ao trânsito e à questão

social dos carroceiros, bem como alternativas à utilização desse meio de transporte, e

a votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Maristela Miranda Rodrigues, gerente de Articulação de

Mobilidade para a Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de

Belo Horizonte e presidente da comissão responsável pela regulamentação da Lei

Municipal  de  Belo  Horizonte  nº  10.119;  Bárbara  Goloubeff,  médica  veterinária

especializada em equinos e membro do Instituto Vivendi;  Elvira Miriam Veloso de

Mello Cosendey, psicóloga e membro do Fórum pela Erradicação do Trabalho Infantil

e  Proteção  do  Adolescente  Trabalhador;  e  Edna  Cardozo  Dias,  presidente  da

Comissão dos Direitos dos Animais da OAB; e os Srs. Délio de Jesus Malheiros, vice-

prefeito municipal de Belo Horizonte; Ten. PM Adenilson Brito Ferreira, comandante

dos  1º  e  4º  Pelotões  da  Companhia  de  Polícia  Militar  do  Meio  Ambiente,

representando  o  Cap.  PM  Juliano  José  Trant  de  Miranda,  comandante  dessa

companhia;  Eric  Alves  Machado,  fiscal  de  Meio  Ambiente  de  Contagem  e

coordenador da ONG Proteger; Giovanni Roberto Soares, presidente da Associação

dos  Condutores de Veículos  de  Tração Animal  de  Belo  Horizonte;  Vitor  Corleone

Moreira  da  Silva,  sargento  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Franklin  Soares

Oliveira, coordenador do Núcleo Fauna de Defesa Animal; Francisco Fabiano Diniz

Junior, professor e vereador da Câmara Municipal de Três Pontas; Léo de Oliveira,

vereador e membro da Comissão de Proteção dos Animais da Câmara Municipal de

Juiz de  Fora;  e Gilson Dias  Rodrigues,  médico-veterinário,  que são convidados a

tomar assento à mesa. O presidente, coautor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao deputado

Anselmo  José  Domingos  e  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Registra-se a presença do deputado Fred Costa. Abertos os debates, segue-se ampla
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discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Às  22h15min  prorroga-se  a

reunião e retira-se o deputado Anselmo José Domingos. 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, 6 de agosto de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Ione Pinheiro – Leandro Genaro.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 5/8/2015

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Bonifácio  Mourão,  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Vanderlei  Miranda  (substituindo  o

deputado João Alberto, por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada

comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Dilzon  Melo  e  Dirceu  Ribeiro.

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  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  das  seguintes

correspondências: ofício do deputado Cássio Soares, encaminhando o Estatuto do

Moto Clube Esquadrão MG, necessário à tramitação do Projeto de Lei nº 2.337/2015,

e  despacho  do  gabinete  do  deputado  Rogério  Correia,  encaminhando  o  estatuto

social da Associação Civil  sem fins lucrativos denominada Associação Construindo

um  Novo  Horizonte,  necessário  à  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.472/2015.

Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo em  14/07/2015  do  Sr.  Robson  Souza  de  Almeida,  secretário-geral  da

Câmara Municipal de Varginha. 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  425/2015  é  retirado  da  pauta  por

deliberação da comissão a requerimento do deputado João Alberto. Após discussão e
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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

1.347/2015 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Bonifácio Mourão); 1.494/2015 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição).

Registra-se a entrada dos deputados Isauro Calais e 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

120/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Isauro  Calais);  563  e

1.095/2015, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Antônio Jorge).

São convertidos em diligência ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais e à Prefeitura Municipal de Buenópolis  o Projeto de Lei nº 257/2015

(relator:  deputado Bonifácio Mourão);  ao secretário de Estado de Casa Civil  e de

Relações Institucionais, à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete e ao autor o

Projeto de Lei nº 1.561/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais o Projeto de Lei nº 1.562/2015, ao secretário de Estado de Casa Civil e

de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 1.628/2015 e ao secretário de Estado

de Casa Civil  e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 2.049/2015 (relator:

deputado  Antônio  Jorge);  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº  1.563/2015 (relator:  deputado Isauro Calais);  ao

autor,  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  à

Prefeitura  Municipal  de  Visconde  do  Rio  Branco  o  Projeto  de  Lei  nº  1.606/2015

(relator:  deputado Vanderlei  Miranda,  em virtude de redistribuição);  ao  autor  e ao

secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº

1.635/2015, ao secretário de Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais o

Projeto de Lei nº 2.046/2015 (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  2.047/2015  (relator:  deputado  Luiz  Humberto

Carneiro).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no

1º turno, dos Projetos de Lei nºs 281 e 373/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão)
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e 898/2015 (relator: deputado Isauro Calais).  Na fase de discussão do parecer do

relator, deputado Antônio Jorge, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 1.039/2015, no 1º turno,

o presidente defere o pedido de vista do deputado Antônio Jorge. O parecer sobre o

Projeto  de  Lei  nº  687/2015,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de

solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo relator, deputado Isauro Calais. O

Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei nº 955/2015 deixa de ser apreciado em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator após redistribuição, 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. Na

fase de discussão dos pareceres do relator, deputado Isauro Calais, que concluem

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 1.387

e 1.411/2015, em turno único, o presidente defere os pedidos de vista do deputado

Leonídio Bouças. O Projeto de Lei nº 1.541/2015 é retirado da pauta por deliberação

da comissão a requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro. 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

1.544  e  1.599/2015  (relator:  deputado  Antônio  Jorge);  1.548,  1.560  e  2.085/2015

(relator:  deputado Luiz Humberto Carneiro);  1.557 e 1.612/2015 (relator:  deputado

Leonídio Bouças); 1.558 e 2.072/2015 (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 solicitam pedido de informações, nos termos do art. 301,

parágrafo único, do Regimento Interno, ao secretário de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais os Projetos de Lei nºs 1.554, 1.590 a 1.592 e 1.597/2015; ao

procurador-geral de justiça do Estado o Projeto de Lei nº 1.676/2015; e aos autores

dos Projetos de Lei nºs 1.555, 1.556, 1.559, 1.593 a 1.596, 1.598, 1.605, 1.611, 1.613,

1.614, 1.634, 1.646 a 1.657, 1.662, 1.789, 1.801, 1.976, 2.070, 2.206 e 2.243/2015,

para que instruam as referidas proposições com a documentação necessária à sua

tramitação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
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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 agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão – João Alberto – Luiz Humberto

Carneiro – Isauro Calais.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 239/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa, Anselmo José Domingos e Paulo Lamac, o

Projeto  de  Lei  nº  239/2015 dispõe sobre  a  obrigatoriedade  de  os  fabricantes,  as

distribuidoras  e  as  empresas  que  comercializam  aparelhos  televisores  recolhê-los

quando inutilizados, dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise preliminar,  concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  visa  a  estabelecer  diretivas  para  os  fabricantes,  as

distribuidoras e as  empresas que comercializam televisores instaladas no  Estado,

atribuindo-lhes obrigações quanto ao recolhimento, à reciclagem e à destruição dos

aparelhos, dentro das normas de proteção ambiental, inclusive a de manter em seus

estabelecimentos,  à disposição do público,  serviço de coleta de  produtos usados,

danificados  ou  destinados  à  destruição.  Prevê,  ainda,  que  os  fabricantes  de

televisores  promovam  campanhas  e  veiculem  propaganda  para  esclarecer  os

usuários  sobre  os  riscos  ao  meio  ambiente  do  descarte  inadequado  de  resíduos

eletrônicos e sobre os benefícios de se recolhê-los para posterior destruição.

Na justificação do projeto, os autores manifestam sua preocupação com o descarte

do  lixo  eletrônico,  em  face  do  enorme  volume  de  computadores  e  televisores
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vendidos anualmente no Brasil,  sem que os consumidores saibam o que fazer no

momento do seu descarte.

Tal preocupação se justifica pela realidade desse fato no País e em nosso estado.

Conforme reportagem publicada no jornal O Tempo, de 22 de junho de 2015, o Brasil

teria gerado 1,4 milhão de toneladas de lixo eletrônico em 2014, e Minas, em 2012,

teria produzido 40 mil toneladas de resíduos metálicos provenientes de equipamentos

eletroeletrônicos. É sabido que os componentes tóxicos presentes nos equipamentos

eletrônicos e em baterias podem pôr em risco o meio ambiente e a saúde de seres

humanos, caso esses materiais não sejam descartados de forma apropriada.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Justiça confirmou a pertinência jurídica

da matéria e propôs alterações ao texto, por meio do Substitutivo nº 1, para promover

adequações técnicas e para ajustá-lo à Lei nº 13.766, de 2000, que dispõe sobre a

política estadual de apoio à coleta seletiva. O substitutivo propõe que aos aparelhos

televisores seja dado o mesmo tratamento reservado aos resíduos especiais no que

concerne  ao  recolhimento,  reutilização,  reciclagem,  tratamento  e  disposição  final

ambientalmente  adequada.  Por  força  da  citada  lei,  entre  os  resíduos  sólidos

especiais,  incluem-se  os  dispositivos  magnéticos  e  eletroeletrônicos  de

armazenamento de dados, bem como lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. De

acordo com o seu art.  4º,  compete ao Conselho Estadual  de Política Ambiental –

Copam – estabelecer normas para recolhimento, reutilização, reciclagem, tratamento

ou  disposição  final  ambientalmente  adequada  de  resíduo  sólido  que,  por  sua

composição físico-química, necessite de procedimentos especiais para descarte no

meio ambiente.

As diretrizes e obrigações básicas propostas no projeto original para os fabricantes,

as distribuidoras e as empresas que comercializam televisores instaladas no Estado

estão  contempladas  na  citada  lei,  cujas  disposições  abrangem  a  entrega,  pelos

usuários,  dos  materiais  descartáveis  aos  estabelecimentos  que  comercializam

originalmente  os  produtos  ou  à  rede  de  assistência  técnica  autorizada  pelas

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, a fim de que

eles adotem os procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento ou disposição

final ambientalmente adequada.
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A lei estabelece a manutenção, pelos estabelecimentos comerciais e pelas redes de

assistência técnica autorizadas, de recipientes para o descarte desses resíduos pelo

consumidor,  conforme  a  categoria  dos  produtos  comercializados,  e  para  o  seu

recolhimento pelos fabricantes e importadores, conforme as recomendações técnicas

concernentes  aos  produtos,  obedecidas  as  diretrizes  da  logística  reversa  dos

resíduos eletroeletrônicos e as normas ambientais e de saúde pública pertinentes.

A ressalva de que tais medidas devem obedecer às diretrizes da logística reversa

dos resíduos eletroeletrônicos torna-se, de fato, necessária, pois os novos conceitos

introduzidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, a responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e o acordo setorial,

devem ser tratados de forma articulada e integrada. A logística reversa é conceituada

na  legislação  como  “um  instrumento  de  desenvolvimento  econômico  e  social

caracterizado  por  um  conjunto  de  ações,  procedimentos  e  meios  destinados  a

viabilizar  a coleta  e  a  restituição dos  resíduos sólidos  ao  setor  empresarial,  para

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação

final ambientalmente adequada”.

Em  nível  nacional,  o  Decreto  Nº  7.404,  de  23  de  dezembro  de  2010,  que

regulamentou a Política Nacional  de Resíduos Sólidos,  criou o Comitê Orientador

para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa. O Ministério de Meio Ambiente

informa  que,  por  permitir  grande  participação  social,  o  acordo  setorial  tem  sido

escolhido  pelo  Comitê  Orientador,  desde  sua  instalação  em  17/2/2011,  como  o

instrumento  preferencial  para  a  implantação  da  logística  reversa.  Para  estudar  e

buscar  soluções  de  modelagem  e  governança  para  cada  uma  das  cadeias  de

produtos  escolhidas  como  prioritárias,  foram  criados  cinco  Grupos  de  Trabalho

Temáticos para:

1 – embalagens plásticas de óleos lubrificantes;

2 – lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

3 – produtos eletroeletrônicos e seus componentes;

4 – embalagens em geral; e

5 – resíduos de medicamentos e suas embalagens.

Como  procedimento  comum,  os  grupos  elaboram  uma  minuta  de  edital  de

chamamento para a realização de acordos setoriais, bem como a coleta de subsídios
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para a realização de estudos de viabilidade técnica e econômica para implantação de

sistemas de logística reversa. Após a aprovação da viabilidade técnica e econômica

para implantação do sistema em determinada cadeia pelo Comitê Orientador, o edital

de chamamento das propostas para acordo setorial é o ato público necessário para

dar  início  aos  trabalhos  de  elaboração  dos  acordos.  Todos  os  grupos  já  teriam

concluído os seus trabalhos.

Em  março  de  2015,  o  Sistema  Nacional  de  Informação  sobre  a  Gestão  dos

Resíduos Sólidos – Sinir – informou a seguinte situação relativamente aos acordos,

prevendo-se a consulta eletrônica como próxima etapa para os eletroeletrônicos:

SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA EM IMPLANTAÇÃO

Cadeias Status atual

Embalagens plásticas de 

óleos lubrificantes

Acordo  setorial  assinado  em  19/12/2012  e  publicado

em 7/2/2013.

Lâmpadas fluorescentes 

de vapor de sódio e

mercúrio e de luz mista

Duas  propostas  de  acordo  setorial  recebidas  em

novembro  de  2012.  Proposta  unificada  recebida  em

2013. Consulta pública finalizada. 

Acordo setorial assinado em 27/11/2014. Publicado em

12/3/2015.

Embalagens em geral

Quatro  propostas  de  acordo  setorial  recebidas  entre

dezembro  de  2012  e  janeiro  de  2013,  sendo  três

consideradas válidas para negociação.

Consulta pública da proposta da coalizão finalizada. Em

análise.

Produtos eletroeletrônicos

e seus componentes

Dez propostas de acordo setorial  recebidas até junho

de  2013,  sendo  quatro  consideradas  válidas  para

negociação. Proposta unificada recebida em janeiro de

2014. Em negociação.

Próxima etapa – consulta pública.

Descarte de 

medicamentos

Três propostas de acordo setorial recebidas até abril de

2014. Em negociação.

Próxima etapa – consulta pública.



819
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

No  Estado,  sem  desconsiderar  os  passos  do  acordo  setorial,  o  processo  será

desencadeado, de acordo com o disposto na Lei nº 13.766, a partir da norma a ser

baixada pelo Copam. O projeto em análise está em consonância com as diretrizes da

política nacional de resíduos sólidos e merece, portanto, o apoio desta comissão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 239/2015, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo, relator – Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.040/2015

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  1.272/2011,  “institui  no  âmbito  da

administração pública do Estado o Programa Desburocratiza Minas”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  16/4/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende instituir, no âmbito da administração pública do

Estado,  o  Programa  Desburocratiza  Minas,  com  o  escopo  de  melhorar  os

procedimentos  e  aperfeiçoar  a  prestação  de  serviços  públicos  aos  cidadãos  e  à

sociedade,  tendo  como  diretrizes  a  qualidade,  a  eficiência,  a  transparência

administrativa, a simplificação de trâmites, a redução de exigências burocráticas. O

projeto  cria,  também,  o  Comitê  Gestor  de  Desburocratização,  vinculado  ao

governador  do  Estado  e  composto  pelo  secretário  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão,  que  será  seu  presidente,  pelos  secretários  de  Estado  de  Governo,  de

Desenvolvimento Econômico e de Fazenda e pelo advogado-geral do Estado.
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Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso em que obteve parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Não

obstante, ao refletir  novamente sobre a matéria,  vislumbramos outros aspectos de

natureza jurídica que inviabilizam a sua aprovação.

É  importante  considerar  que  a  elaboração  e  a  execução  de  programas  são

atividades  administrativas  e  estão  inseridas  na  competência  material  do  Estado,

cabendo  ao  Poder  Executivo,  estruturado  como  o  detentor  dos  instrumentos

apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos,

a competência para instituir esse tipo de ação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade

nº 1.144-8/RS, que teve como relator o ministro Eros Grau, declarou inconstitucional,

em acórdão publicado em 8/9/2006,  a Lei  nº  10.238,  de 1994,  do Estado do Rio

Grande do Sul, que visava a instituir o Programa Estadual de Iluminação Pública, sob

o fundamento de ofensa ao art.  61, § 1º,  inciso II,  alínea “e”,  da Constituição da

República. Transcrevemos a seguir trecho do acórdão: “1– Vício de iniciativa, vez que

o projeto de lei foi apresentado por um parlamentar, embora trate de matéria típica de

Administração.  2.  O  texto  normativo  criou  novo  órgão  na  Administração  Pública

estadual, o Conselho de Administração, composto, entre outros, por dois Secretários

de Estado, além de acarretar ônus para o Estado-membro. Afronta ao disposto no art.

61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição do Brasil”.

Esclarecemos que já vigora norma sobre a matéria. O Decreto nº 20.381, de 8 de

janeiro de 1980,  instituiu o programa estadual de desburocratização, o Decreto nº

20.591, de 3 de junho de 1980, por sua vez, estabeleceu os procedimentos para a

execução desse programa, e, por fim, o Decreto nº 43.146, de 2 de janeiro de 2003,

criou o Programa de Modernização da Gestão no Estado.

Por fim, informamos que, neste ano, várias proposições que tratam de programa

foram consideradas inconstitucionais por esta comissão, como os Projetos de Lei nºs

542, 639, 647, 922, todos de 2015.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.040/2015.
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Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Antônio  Jorge  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Professor Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.405/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  deputada Ione Pinheiro,  a  proposição em epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº  4.542/2013, dispõe sobre a desafetação de

bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mariana o trecho

rodoviário que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/5/2015,  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, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  proposição,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Em 19/5/2015, esta comissão solicitou fosse o projeto encaminhado à Secretária de

Estado de Casa Civil  e de Relações Institucionais, para que esta se manifestasse

sobre a matéria.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.405/2015, em seu art. 1º, desafeta o trecho no sentido leste-

oeste da MG-262 (Mariana–Ponte Nova), desde o entroncamento com a BR-356 até

o entroncamento com a MG-129, e o trecho da MG-129 (Mariana–Santa Bárbara),

que atravessa a cidade de Mariana no sentido sul-norte, do trevo da MG-262 até o

local conhecido como Canela ou Morro de Santana. O art. 2º autoriza a doação dos

trechos ao Município de Mariana para integrarem o perímetro urbano do município

como via urbana. Por fim, o art. 3º estabelece que, se o donatário não der aos trechos

a  finalidade  prevista  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da  escritura

pública de doação, eles reverterão ao patrimônio do Estado.
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De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, estradas

e rodovias são bens de uso comum do povo, pois se destinam ao uso coletivo e, em

situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado nem a pagamento

por sua utilização.

É importante observar que, por tal  razão, a transferência dos citados trechos ao

patrimônio do Município de Mariana não implica alteração em sua natureza jurídica,

uma vez que eles continuarão inseridos na comunidade como meios de passagem

pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade dos imóveis, que

passarão a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será esse ente

federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e

conservação.

Com relação à transferência da titularidade de bens públicos, as regras básicas

constam  no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,

autorização  legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo

excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta,

na forma da lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do bem, seja de maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em

análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Por fim, cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais encaminhou a esta Casa a Nota Técnica Jurídica nº 416, da Secretaria

de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  –  Setop  –,  e  a  Nota  Técnica  de

19/5/2015, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG –, declarando-se favoráveis à pretensão do projeto em exame, uma vez que

os trechos possuem características urbanas.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.405/2015.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Antônio Jorge – Isauro Calais – Professor

Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.467/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o Projeto de Lei nº 1.467/2015 é

fruto  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.703/2013  e pretende obrigar  as

empresas que comercializem café no Estado de Minas Gerais a informar, nos rótulos

das  embalagens  do produto,  a  porcentagem de cada espécie  vegetal  de  que  se

compõe o café, bem como a porcentagem de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos da

espécie Coffea arabica).

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  25/4/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Política Agropecuária e Agroindustrial,  de Defesa do Consumidor e

Contribuinte  e  a  esta  comissão  para  receber  parecer  sobre  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição em análise objetiva obrigar as empresas que comercializem café no

Estado  de  Minas  Gerais  a  informar,  nos  rótulos  das  embalagens  do  produto,  a

porcentagem  de  cada  espécie  vegetal  de  que  ele  se  compõe,  bem  como  a

porcentagem de PVA (grãos pretos,  verdes e ardidos da espécie Coffea arabica),

destacando o deputado que a proposição, se aprovada, possibilitará ao consumidor a

aquisição de um produto de melhor qualidade, sem o conilon e o P.V.A. (preto, verde,

ardido), que é o resíduo do café.

Do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade da matéria, em primeiro lugar,

é oportuno ressaltar que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre

defesa da saúde e sobre direito do consumidor, conforme dispõe o art. 24, incisos V e
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XII, da Constituição Federal e o art. 61, inciso XVIII, da Constituição do Estado de

Minas Gerais.

No âmbito da União, é a Agência Nacional  de Vigilância Sanitária – Anvisa – o

órgão responsável pela regulamentação da rotulagem de alimentos embalados. No

caso específico do café torrado em grão e do café torrado moído, a Resolução nº 277,

de 2005,  também da Anvisa,  regulamenta  a  fixação de identificação e  qualidade.

Segundo a referida resolução, o produto deverá ser designado com a expressão “café

torrado”, seguida de sua forma de apresentação (em grão ou moído), e, na rotulagem

do café, poderão constar a variedade, a origem ou a denominação específica.

É importante observar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu

art.  6º,  inciso  III,  estabelece  como  direito  básico  do  consumidor  a  “informação

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta

de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos

que apresentem”.

Do Código de  Defesa do Consumidor  se extrai  a  norma geral  que permite  aos

estados legislarem de forma concorrente sobre consumo de produtos, in verbis:

“Art. 55 – A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas

suas  respectivas  áreas  de  atuação  administrativa,  baixarão  normas  relativas  à

produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§  1°  –  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  fiscalizarão  e

controlarão  a  produção,  industrialização,  distribuição,  a  publicidade de produtos e

serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da

segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se

fizerem necessárias”.

Também no âmbito federal, o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, institui

normas  básicas  sobre  a  rotulagem  de  alimentos,  dispondo  sobre  a  matéria  da

seguinte forma:

“Art. 11 – Os rótulos deverão mencionar em caracteres perfeitamente legíveis:

I – a qualidade, a natureza e o tipo do alimento, observadas a definição, a descrição

e a classificação estabelecida no respectivo padrão de identidade e qualidade ou no

rótulo arquivado no órgão competente do Ministério da Saúde, no caso de alimento

de fantasia ou artificial, ou de alimento não padronizado (…)”.
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Já com relação à regulação da temática no âmbito estadual, a Lei nº 14.580, de

2003, dispõe sobre a divulgação de informações no rótulo do café torrado, moído e

embalado no Estado de Minas Gerais, definindo em seu art. 1º, o seguinte:

“Art.  1º  –  O  rótulo  do  café  torrado,  moído  e  embalado  por  estabelecimento

localizado no Estado conterá, sem prejuízo das exigências previstas na legislação

federal, informações sobre:

I – a espécie do café, ou, em caso de mistura, o percentual de cada espécie na

composição final do produto;

II – a classificação quanto à bebida;

III – o ponto de torra;

IV – a acidez;

V – o aroma;

VI – o sabor”.

Diante  dessas  considerações,  denota-se  que já  existe  no  âmbito  do  Estado  de

Minas Gerais norma de proteção ao consumidor que estabelece a obrigatoriedade de

rotulagem de embalagens de café com informações sobre sua origem, qualidade e,

no caso de misturas, o percentual de cada grão, o que se amolda à necessidade de

se assegurar ao consumidor informações claras sobre sua qualidade.

Nesta linha, é interessante notar que o Supremo Tribunal Federal se manifestou

sobre situação semelhante, aduzindo, em linha de conclusão, que a importância da

rotulagem  das  embalagens  de  café  traduz  medida  necessária  à  efetivação  dos

direitos do consumidor e a proteção de sua saúde. A discussão em tela envolveu a

Lei nº 13.519, de 8 de abril de 2002, do Estado do Paraná, a qual foi objeto da Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 2.832-4 Paraná, assim ementada:

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. ADI contra lei paranaense 13.519,

de  8  de  abril  de  2002,  que  estabelece  obrigatoriedade  de  informação,  conforme

especifica, nos rótulos de embalagens de café comercializado no Paraná. Alegação

de  ofensa  aos  arts.  22,  I  e  VIII,  170,  caput,  IV,  e  parágrafo  único,  e  174  da

Constituição  Federal.  Proteção  ao  consumidor.  Ofensa  indireta.  Ação  julgada

parcialmente  procedente.  I  –  Não  há  usurpação  de  competência  da  União  para

legislar  sobre  direito  comercial  e  comércio  interestadual  porque  o  ato  normativo



826
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

impugnado  buscou,  tão-somente,  assegurar  a  proteção  ao  consumidor.  II  –

Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no sentido de que

não invade esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, lei

paranaense  que  assegura  ao  consumidor  o  direito  de  obter  informações  sobre

produtos combustíveis. III – Afronta ao texto constitucional indireta na medida em que

se mostra indispensável o exame de conteúdo de outras normas infraconstitucionais,

no caso, o Código do Consumidor. IV – Inocorre delegação de poder de fiscalização a

particulares quando se verifica que a norma impugnada estabelece que os selos de

qualidade serão emitidos por entidades vinculadas à Administração Pública estadual.

V – Ação julgada parcialmente procedente apenas no ponto em que a lei impugnada

estende os seus efeitos a outras unidades da Federação”.  ADI 2832/PR. Relator:

Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 7/5/2008. Publicado: 20/6/2008. (Grifos

nossos.)

Na aludida ADI sustentou-se que a norma paranaense teria violado o art. 22, incisos

I e VIII, da Constituição da República, já que é competência privativa da União legislar

sobre  direito  comercial  e  comércio  interestadual.  Nesse  contexto,  o  relator

argumentou, sendo seguido pela maioria, que a norma impugnada não teria usurpado

competência da União para legislar sobre direito comercial e comércio interestadual,

afirmando  que  o  ato  normativo  impugnado  tão  somente  visou  à  proteção  ao

consumidor, informando-o sobre as características dos produtos comercializados no

Estado do Paraná.

Além disso, destacou o relator na aludida ação direta de inconstitucionalidade que o

art. 24, V, da Constituição atribui competência concorrente à União, aos estados e ao

Distrito  Federal  para  legislar  sobre  produção  e  consumo,  também  não  devendo

prosperar afirmação de afronta ao princípio da livre concorrência e iniciativa.

Com efeito,  na linha de conclusão do Supremo Tribunal  Federal  sobre a norma

paranaense,  colhe-se  que  a  criação  de  obrigação de  informação  sobre  origem  e

qualidade para todo o café comercializado naquele estado defendeu a um só tempo o

consumidor e a saúde. Vale frisar que a saúde, além de ser matéria de competência

legislativa  concorrente,  também  se  encontra  no  rol  de  competências  materiais

comuns, conforme o art. 23 da Constituição Federal.
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Com  base  nesses  fundamentos,  constata-se  que  a  normatização  envolvendo  a

rotulagem  de  café,  incluindo  detalhes  sobre  sua  composição,  sabor  e  pureza,

encontra amparo em precedente do Supremo Tribunal Federal.

Por  outro lado,  como no âmbito do Estado de Minas Gerais  já existe na Lei  nº

14.580,  de  2003,  a  obrigatoriedade  de  rotulagem  contendo  origem,  qualidade  e

informações sobre as espécies de grãos nos casos de misturas, entendemos que a

proteção que se busca em defesa do consumidor  já  fora assegurada e.  sendo o

caráter  inovador  um dos elementos da norma,  entendemos que a proposição em

análise não teria condições de tramitação nesta Casa.

Além  disso,  é  importante  salientar  que  em  vista  de  pedidos  de  informações

realizados  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  endereçados  à  Associação

Brasileira da Indústria do Café e ao Sindicato da Indústria do Café do Estado de

Minas  Gerais,  foi  possível  observar  que  a  proposição  não  atenderia  aos  fins

desejados  pelo  parlamentar,  uma  vez  que  não  é  possível  identificar  com  as

tecnologias atualmente existentes qual o percentual de grãos pretos, verdes e ardidos

na  composição  da  mistura  final,  o  que  acabaria  por  gerar  um  fértil  campo  para

fraudes.

Um outro argumento apresentado pelo referido Sindicato, diz respeito ao fato de a

proposição, se aprovada, prejudicar milhares de produtores do café denominado PVA,

conquanto estes representam 25% da safra brasileira e, por fim, que a proposição

tem o potencial de prejudicar a competitividade das indústrias mineiras, já que diante

da obrigação fixada na proposição haverá a necessidade de criação de um tipo de

embalagem para o consumo em Minas Gerais e outro tipo para os demais estados, o

que elevará o custo dos produtos dos produtores localizados em nosso estado.

Por fim, o referido Sindicato também argumenta que a composição de cada produto

faz parte de segredo industrial de cada produtor e que a fixação de obrigação para

que sejam apresentados os percentuais de cada produto acabaria por lhes impor a

divulgação de suas fórmulas, o que não seria compatível com nosso ordenamento

jurídico.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.467/2015.
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Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

Isauro Calais – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.575/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Alencar  da Silveira Jr.,  o  Projeto de Lei  nº  1.575/2015,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.274/2014,  “dispõe  sobre  a

colocação  de  placa  informativa  sobre  filmagem  de  ambientes  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

Em síntese, a proposta em apreço pretende estabelecer o dever de afixação de

cartazes informativos nos locais monitorados por câmeras de segurança, alertando

sobre sua existência e sobre a confidencialidade das imagens captadas. A proposição

disciplina também as sanções aplicáveis em caso de seu descumprimento.

É certo que o objetivo da lei é inovar o ordenamento jurídico, instituindo 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.  Daí,  conclui-se  que  a  necessidade  de  se  criar  norma  que  alcance

determinada situação fática para lhe agregar efeitos jurídicos é condição inarredável

para edição de uma lei nova; contudo, a proposição em apreço não atende a essa

condição, pois pretende disciplinar tema já versado em norma atualmente em vigor no

ordenamento jurídico estadual. Com efeito, a Lei nº 15.435, de 11/1/2005, que trata

da utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança, disciplina integralmente o

tema. O art. 2º da referida lei já impõe a obrigatoriedade da afixação, nos locais em



829
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

que esteja instalada câmera de vídeo para fins de segurança, de aviso que informe

da existência de câmera no local, na forma do regulamento.

Por  isso,  o projeto não traz nenhuma inovação inaugural  ao contexto normativo

atualmente em vigor do Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.575/2015.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

Isauro Calais – Bonifácio Mourão.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações  com o  Uberlândia  Esporte  Clube pela  conquista  do  título  de

Campeão Mineiro do Módulo II da 1ª Divisão 2015 (Requerimento nº 1.062/2015, do

deputado Leonídio Bouças);

de congratulações com a comunidade de Lavras pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.217/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Corinto pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.218/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Matozinhos  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.219/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Mantena pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.220/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pirapetinga  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.222/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pedra  Bonita  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.223/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Paracatu pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.226/2015, do deputado Wander Borges);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Sacramento  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.228/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Djalma Oliveira, prefeito municipal de Rio Vermelho e

presidente  da  Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  da  Bacia  do  Suaçuí  –

Ambas –, pela realização da IX Copa Ambas de Futebol da Microrregião da Bacia do

Suaçuí (Requerimento nº 1.234/2015, do deputado Geraldo Pimenta);

de congratulações com o Sr. Carlos Roberto Barroso Mourão, prefeito municipal de

Sabinópolis,  e com os atletas e a comissão técnica do time de futebol amador do

referido município pela conquista do vice-campeonato da IX Copa Ambas de Futebol

da  Microrregião  da  Bacia  do  Suaçuí  (Requerimento  nº  1.235/2015,  do  deputado

Geraldo Pimenta);

de congratulações com o  Sr.  Marcelo Melo  pela  conquista histórica  do  primeiro

lugar de duplas de tênis masculinas na edição de 2015 do Grand Slam em Roland-

Garros,  realizado  na  França  (Requerimento  nº  1.236/2015,  do  deputado  Geraldo

Pimenta);

de  congratulações  com o  Sr.  Roberto  Costa  Alves,  prefeito  municipal  de  Santa

Maria do Suaçuí, e com os atletas e a comissão técnica do time de futebol amador do

referido município pela conquista da IX Copa Ambas de Futebol da Microrregião da

Bacia do Suaçuí (Requerimento nº 1.237/2015, do deputado Geraldo Pimenta);

de  aplauso  à  Câmara  Municipal  de  Pouso  Alegre  pelo  importante  trabalho

desenvolvido  pela  equipe  da  Escola  do  Legislativo  Professor  Rômulo  Coelho,

coordenado por sua diretora, Madu Macedo, de elaboração do livro Constituição em

miúdos,  uma  releitura  da  Constituição  Federal,  com  o  objetivo  de  facilitar  o

entendimento e despertar o interesse nos jovens estudantes pelo conhecimento da

nossa Lei Maior (Requerimento nº 1.251/2015, do deputado Ulysses Gomes);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Abre-Campo  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.266/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Rio  Pomba  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.267/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 1.268/2015, do deputado Wander Borges);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  São  Tiago  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.269/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Porto  Firme  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.270/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Minas  Novas  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.271/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Ubá pelo  aniversário  desse município

(Requerimento nº 1.272/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Paiva pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.273/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Curvelo pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.274/2015, do deputado Wander Borges);

de congratulações com a comunidade de Mendes Pimentel pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 1.275/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Raul  Soares  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 1.276/2015, do deputado Wander Borges);

de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio  de  Belo

Horizonte  e  Região  Metropolitana  pelos  noventa  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 1.292/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais pelo seu 100º

aniversário (Requerimento nº 1.297/2015, do deputado Thiago Cota);

de congratulações com a comunidade de Itabirito pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.312/2015, do deputado Thiago Cota);

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

(Requerimento nº 1.334/2015, 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

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 (Requerimento nº

1.336/2015, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento nº 1.337/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.338/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.378/2015, do

deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.379/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª

Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela

atuação  na  ocorrência,  em  18/6/2015,  em  Frutal,  que  resultou  na  apreensão  de

drogas, veículo e na prisão de um homem (Requerimento nº 1.390/2015, do deputado

Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.393/2015, do

deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº  1.394/2015,  do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a Rádio Difusora de Pouso Alegre por seus 30 anos de

existência (Requerimento nº 1.400/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de aplauso à Sra. Maria de Lourdes das Neves, prefeita municipal de Gonçalves, e

toda  a  sua  equipe,  pela  conquista  do  2º  lugar  no  Estado  na  Escala  Brasil

Transparente (Requerimento nº 1.403/2015, do deputado Ulysses Gomes);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 12ª Cia. M Esp., na

143ª Cia. PM, na 287ª Cia. PM e no 14º BPM, pela atuação na operação realizada em

24/6/2015, em Caratinga, que resultou na apreensão de drogas, rádio transceptor,

duas balanças, aparelhos celulares e quantia em dinheiro e na prisão de dois homens

(Requerimento nº 1.464/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com Sr.  Antônio Nahas Júnior,  economista e escritor  mineiro,

pelo  lançamento  do  livro:  A  queda –  Rua  Atacarambu,  120  (Requerimento  nº

1.469/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº 1.496/2015, do

deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Rio Verde pelo aniversário

desse município (Requerimento nº 1.528/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Thiago Mancilha Cancela, autor do livro intitulado Lei

da Generosidade, que propõe medidas inovadoras para a redução da desigualdade

entre ricos e pobres (Requerimento nº 1.564/2015, da Comissão de Educação);

de congratulações com o deputado Lafayette de Andrada, extensivo aos membros

do projeto desta Casa denominado “Editorial de Obras de Valor Histórico e Cultural de

Interesse de Minas Gerais e do Brasil”, que, em 7/7/2015, lançou a edição revisada

do livro História da Revolução Liberal de 1842, de autoria do cônego Antônio Marinho

(Requerimento nº 1.622/2015, da Comissão de Cultura);

de  aplauso  ao  Centro  Brasileiro  de  Inovação  e  Tecnologia  pelos  projetos

desenvolvidos por essa instituição e pela acolhida recebida por esta Comissão por

ocasião de visita realizada em 2/7/2015 (Requerimento nº 1.667/2015, da Comissão

de Minas e Energia);

de congratulações com a Escola Estadual  Segismundo Pereira,  no Município de

Uberlândia,  pelos  40  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº  1.677/2015,  da

Comissão de Educação);
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de congratulações com o Sr. José Fernando Coura pelo brilhante trabalho realizado

à frente do Instituto Brasileiro de Mineração na última gestão, fato determinante para

a  sua reeleição  para  a  presidência  do  instituto  (Requerimento  nº  1.691/2015,  da

Comissão de Minas e Energia).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 19ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 13/8/2015

Presidência do Deputado Gustavo Valadares

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Atas  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Palavras do Sr. Rômulo Veneroso – Entrega de Título – Palavras do Sr. Anastácio

Mileno Freire Bandeira – Exibição de Vídeo – Palavras do Presidente – Apresentação

Musical – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Alencar da Silveira Jr. – Gustavo Valadares – Tiago Ulisses.

Abertura

O  presidente  (deputado  Gustavo  Valadares)  –  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  2º-secretário  para  proceder  à  leitura  das  atas  das

reuniões anteriores.

Atas

– O deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-secretário, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  –  Destina-se  esta  reunião  à  entrega  ao  Sr.  Anastácio  Mileno  Freire

Bandeira do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo

governador do Estado, a requerimento do Sr. Rômulo Veneroso, deputado pela 17ª

Legislatura,  por  meio  de  decreto  publicado  no  Diário  do  Executivo,  em  22  de

dezembro de 2014.

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Anastácio Mileno

Freire Bandeira; Marcelo Ab-Saber, secretário de Assuntos Institucionais da Prefeitura
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Municipal de Belo Horizonte; Olavo Celso Romano, presidente da Academia Mineira

de  Letras;  Roberto  Fagundes,  vice-presidente  da  Federação  das  Associações

Comerciais e Empresarias do Estado de Minas Gerais – Federaminas; Fabrício Torres

Sampaio; e  Rômulo Veneroso, deputado na 17ª Legislatura, autor do requerimento

que deu origem à concessão do título.

Registro de Presença

O locutor – Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade da Exma. Sra.

Beth  Pimenta,  diretora  da  ACMinas;  do  Exmo.  Sr.  Roque  Camelo,  diretor  da

Fundação Cultural  e  Educacional  da  Arquidiocese  de  Mariana,  em cujas  pessoas

saudamos  os  familiares  e  amigos  do  homenageado;  e  das  Exmas.  Sras.  Maria

Christina Fabel Gontijo, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora; e Maria

Elvira Salles, ex-deputada desta Casa, ex-deputada federal e membro da Associação

dos Caminhantes da Estrada Real – Acer.

Também de maneria especial, registramos o recebimento de mensagem que nos foi

enviada  pelo  Sr.  Boaventura  Bonfim,  de  Fortaleza,  Ceará,  que  foi  colega  do

homenageado  nos  tempos  de  juventude.  Na  mensagem,  o  Sr.  Boaventura  tece

elogios às virtudes que caracterizam o homenageado, lamentando não poder estar

presente em virtude de compromisso assumido anteriormente, em horário conflitante

com este evento.

Execução do Hino Nacional

O locutor – Sob a regência do maestro Guilherme Matozinhos, ouviremos agora o

Hino Nacional, que será executado pela Orquestra Minas Barroca e interpretado pelo

tenor André Felipe e pelo sopranista Rodrigo Firpi.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Rômulo Veneroso

Boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado estadual Gustavo Valadares,

que  preside  essa  cerimônia,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  os  demais

componentes da Mesa.

Em poucas palavras, quebrando o protocolo da Casa, com um ex-deputado fazendo

uso da palavra, quero agradecer. Serei bastante breve, mas eu não poderia, de forma

alguma, deixar  de externar a nossa alegria.  Em nome dos nossos familiares,  dos

nossos amigos, estou aqui hoje para prestar essa homenagem ao nosso Anastácio
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Mileno.  Teríamos  dezenas  de  situações  que  nos  poderiam  levar  a  fazer  essa

homenagem. Vou citar uma delas, a que marca o dia a dia do nosso convívio, da

nossa amizade, a de ver o entusiasmo dessa pessoa que saiu do Ceará, chegou nas

nossas Minas Gerais nos anos 1970, em janeiro, e que, durante todos esses anos,

passou a ser uma pessoa que nos ensina a ser mineiros. É uma pessoa que ama,

que se dedica a Minas Gerais, que gosta, que tem entusiamo. Nessa convivência,

tivemos oportunidade, passando por esta Casa, de apresentar esse projeto de lei.

Quero agradecer aos deputados que colaboraram, que nos ajudaram para que fosse

aprovado. Agradeço ao nosso ex-governador Alberto Pinto Coelho, que sancionou a

lei. E hoje quero agradecer ao nosso presidente da Casa, deputado Adalclever Lopes,

e ao meu amigo, Gustavo Valadares, que está aqui hoje fazendo a nossa vez, mas

com muita justiça. É amigo de Mileno, de muitos anos de convivência. Mileno era

eleitor do Gustavo Valadares e, quando eu disputei as minhas duas eleições, tomei

esse  voto  dele.  Então,  é  mais  do  que  justo  ele  estar  aqui  hoje  prestando  essa

homenagem, fazendo as vezes.

Então quero agradecer, Gustavo Valadares, e dizer, Mileno, que para nós, mineiros,

é uma alegria muito grande estar, neste momento, dando-lhe essa honraria, sabendo

que você faz jus a esta homenagem. Muito obrigado.

Entrega de Título

O  locutor  –  Neste  instante,  o  deputado  Gustavo  Valadares,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará a entrega do

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Anastácio Mileno Freire

Bandeira, passando-lhe às mãos o diploma. O título contém os seguintes dizeres:

“Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O governador do Estado de Minas

Gerais, atendendo a requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria

de Rômulo Veneroso, deputado na 17ª Legislatura, concede, nos termos de decreto

de 22/12/2014, ao Sr. Anastácio Mileno Freire Bandeira o título de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento a sua dedicação ao desenvolvimento

do setor empresarial mineiro”.

O  presidente  –  Eu  convido  o  ex-deputado  Rômulo  Veneroso  para  que  nos

acompanhe na entrega do título.

– Procede-se à entrega do título.
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Palavras do Sr. Anastácio Mileno Freire Bandeira

Boa noite! Não sou de fazer discurso; o meu hobby é recitar poesias, o que tenho

feito todas as vezes em que isso é possível.  Como hoje se trata de uma sessão

oficial, primeiro, quero agradecer à Mesa. O mais interessante é que ela é composta

por amigos, pessoas pelas quais tenho o maior carinho: Fabrício,  de tantos anos;

presidente Olavo, da Academia Mineira de Letras – não posso deixar de dizer que

agora  sou  presidente  da  Associação  dos  Amigos  da  Academia  e,  quebrando  o

protocolo, convido cada um de vocês a se associar à Amicad; Gustavo, amigo de

tantos anos; Marcelo; Robertinho; e o querido Rômulo.

Primeiramente,  agradeço  ao  Gustavo  Valadares,  que  conheci  na  casa  de  um

grande mineiro e amigo, Luiz Cláudio de Almeida Magalhães. O Gustavo,  menino

ainda  naquela  época,  já  mostrava  essa  liderança  e  também  a  vocação  para  os

chamados  de  Minas.  Certamente  ainda  veremos  o  Gustavo  ocupando  posições

importantes em Minas. Em segundo lugar, agradeço ao meu amigo de 30 anos, irmão

e  cunhado,  Rômulo  Veneroso.  Poderia  chamá-lo  de  deputado  Rômulo  Veneroso.

Quero lhe agradecer por ter reconhecido o mineiro que sou. Não poderia deixar de

falar da minha amadíssima e querida esposa, Marilda, companheira de tantas lutas e

glórias, que sempre esteve presente em tudo, inclusive neste momento, em toda essa

entourage de celebração. Quero dizer que você faz parte da minha vida. Não sei

como seria a minha vida sem você. Um beijo.

Meus amigos, minhas amigas, estou impressionado. Aliás, a Maria Elvira, que não

está  aqui,  me  falou:  “Mileno,  fui  deputada  por  16  anos,  e  a  coisa  mais  difícil  é

conseguir esse título de cidadão” – não sei por que, mas segundo ela é difícil. “O pior

é que, na hora de receber, não vai ninguém. A pessoa recebe um título sem aquela

alegria, sem o respaldo dos que lhe conhecem.” Mas vejo que amigos, tenho muitos.

Muito obrigado.

Cearense é como um passarinho que precisa voar para encontrar seu ninho. Voei

nas  asas  da  Varig  para  Belo  Horizonte  e  aqui  encontrei  meu  ninho.  Nesta  terra

construí minha vida e meu destino.

Quando decidi  sair  do Ceará, aos 20 anos e ainda menino, movido pelos meus

sonhos e planos de estudar, trabalhar e me desenvolver, escolhi estas míticas terras
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de muitas minas e montanhas e me juntei a este povo que me acolheu com generoso

carinho. Aqui encontrei muitos mestres, pessoas que me abriram portas e ofereceram

oportunidades  para  meu  desenvolvimento  profissional  e  intelectual.  Muitos  me

contemplaram com sua amizade e convívio familiar; com eles aprendi a ser mineiro.

Verdes mares bravios de minha terra, onde canta a jandaia na carnaúba, terra de

José de Alencar, lá deixei minha família, amigos e minha mãe em prantos. Imaginem

que não seria fácil para um menino nordestino, desconhecido, sem apresentações e

referências  locais,  em  uma  cidade,  em  1970,  com  poucos  empregos,  conseguir

vencer tantos obstáculos.

Um trecho do poema A ilusão do imigrante, de Drummond, traduz o sentimento que

marcou  minhas  recordações  do  longo  caminho  percorrido  de  Crateús  até  Belo

Horizonte: “Quando vim, se é que vim/ de algum para outro lugar,/ o mundo girava

alheio/ a minha baça pessoa,/ e no seu giro entrevi/ que não se vai nem se volta/ de

sítio algum a nenhum”.

Sonhei com os cenários de Minas, com sua literatura, sua poesia, suas montanhas

e as cores deste Belo Horizonte. Aqui estou há 46 anos, feliz por amar esta terra e

com essa gente ter firmado laços profundos de amizade, admiração e respeito.

Obrigado por tudo, Minas Gerais. Agora, para não sair do meu contexto, vou recitar

o poema Ser mineiro: “Ser mineiro é não dizer o que faz e nem o que vai fazer./ É

fingir que não sabe aquilo que sabe./ É falar pouco e escutar muito./ É passar por

bobo e ser inteligente./ É vender queijos e possuir bancos./ Um bom mineiro não laça

boi  com  embira./  Não  dá  rasteira  no  vento./  Não  pisa  no  escuro./  Não  anda  no

molhado./ Não estica conversa com estranho./ Só acredita em fumaça quando vê o

fogo./  Só arrisca quando tem certeza./  E não troca um pássaro na mão por  dois

voando./  Ser  mineiro  é  dizer  “uai”./  É  ser  diferente,  é ter  marca  registrada,  é  ter

história./ Ser mineiro é ter simplicidade e pureza,/ humildade e modéstia,/ coragem e

bravura, fidalguia e elegância./ Ser mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da lua./ É

ouvir o canto dos pássaros e o mugir do gado./ É sentir o despertar do tempo e o

amanhecer da vida./ Ser mineiro é ser religioso e conservador./ É cultivar as letras e

as artes./ É ser poeta e literato./ É gostar de política e amar a liberdade./ É viver nas

montanhas./ É ter vida interior./ É ser gente”.
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Exibição de Vídeo

O locutor – Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o homenageado

da noite.

– Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Presidente

Boa noite, Srs. Anastácio Mileno Freire Bandeira, mais novo cidadão mineiro; amigo

Marcelo  Ab-Saber,  secretário  de  Assuntos  Institucionais  da  Prefeitura  de  Belo

Horizonte;  Olavo Celso Romano,  presidente da Academia Mineira de Letras; meu

amigo,  quase  um  vizinho,  Roberto  Fagundes,  vice-presidente  da  Federação  das

Associações Comerciais e Empresarias do Estado de Minas Gerais – Federaminas;

grande  amigo,  professor  e  referência  na  vida  pública,  Fabrício  Torres  Sampaio;

Rômulo  Veneroso,  grande  companheiro,  amigo  que  tem  feito  muita  falta  na

Assembleia e que, tenho certeza, em breve estará novamente conosco, deputado na

17ª Legislatura e autor do requerimento que solicitou a concessão desse título. Em

nome da Assembleia,  gostaria  de agradecer  a  presença de todos.  Na pessoa da

Maria  Elvira,  quero  cumprimentar  as  senhoras  e  os  senhores  que estão  conosco

nesta noite para homenagear essa grande figura.

Quero dizer da alegria de estarmos aqui nesta noite e da felicidade de vermos que

o  empresário  Anastácio  Mileno  Freire  Bandeira  traz  a  esta  Casa  tantos  e  tantos

amigos para homenageá-lo. Juntos, viveremos este momento importante em que ele

recebe o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais.

A história de Anastácio Mileno Freire Bandeira, a quem chamo carinhosamente de

Mileno, nosso homenageado nesta noite, é capaz de nos trazer muitos ensinamentos,

seja pelo seu profissionalismo e seu senso de cidadania, seja pela coragem com que

construiu sua carreira e acreditou na mudança e em dias melhores ao deixar sua terra

e  vir  desbravar  nossas  alterosas,  a  mesma coragem cantada nos versos  de  seu

conterrâneo cearense e genial poeta Patativa do Assaré: “Eu sou de uma terra em

que o povo padece/ Mas não esmorece e procura vencer”.

E nessa rica história, o que parece não ter faltado foi coragem. Segundo William

Shakespeare, “os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem

corajoso experimenta a morte apenas uma vez”. No caso de Mileno, essa coragem foi
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determinante para construir sua carreira de maneira sólida e robusta e constituir uma

família exemplar.

Cearense de Tamboril, nascido em 22/7/1949, filho de José Torres Bandeira e Maria

Ester  Freire  Bandeira,  foi  em  Crateús,  também no Ceará,  que desenvolveu  seus

estudos até o 2º grau e iniciou sua carreira, primeiro como comerciário na loja do tio

Heleno,  indo  depois  trabalhar  com  seu  outro  tio,  José  Freire  Filho,  como

representante da companhia aérea Varig.

Foi por meio desse emprego como despachante da Varig, atendendo passageiros,

emitindo  passagens  e  dando  atendimento  às  aeronaves  da  companhia,  que

pousavam  no  precário  campo  de  aviação  de  Crateús,  que  o  jovem  Anastácio

conheceu o mundo através de revistas, cartões-postais e relatos dos viajantes, o que

despertou um desejo de buscar novos ares em outros pousos.

Os cartões-postais do Parque Municipal, da Praça Raul Soares com suas fontes, da

Avenida  Afonso  Pena  toda  arborizada  e  a  moderna  Pampulha  encantaram  o

cearense, que, motivado pelo sonho de estudar e formar-se em um curso superior,

deixou os pais, a família e os amigos e, aos 20 anos, em 1970, mudou-se para Belo

Horizonte.

Na época, ainda funcionário da Varig, tentou uma transferência para BH, o que não

foi aceito pela companhia, que acabou lhe oferecendo uma passagem de ida e volta,

caso não conseguisse trabalho. Mas a volta dessa viagem nunca mais aconteceu,

senão  através  de  seus  próprios  recursos  adquiridos  por  seu  trabalho  na  capital

mineira.

Recém-chegado a Belo Horizonte e considerando a experiência comercial que tinha

adquirido  no  Ceará,  Anastácio  não  teve  grandes  dificuldades  em  conseguir  um

emprego. Primeiro teve uma rápida passagem pela Metalúrgica Triângulo, que ficava

na Rua Padre Eustáquio, mas logo deixou esse emprego para ser contratado pela

empresa H. H. Picchioni S/A – Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, começando

como  auxiliar  de  escritório,  logo  sendo  promovido  para  o  departamento  de

contabilidade  e,  mais  tarde,  tornando-se  chefe,  gerente  e  depois  diretor

administrativo, permanecendo na empresa por 13 anos.

Em  1975,  alcançou  seu  grande  sonho  e  bacharelou-se  em  administração  de
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empresas pela já renomada Fundação Mineira de Educação e Cultura – Fumec. De

posse  do  diploma  superior,  tornou-se  professor  de  contabilidade  na  Faculdade

Champagnat.

E foi a partir de sua  expertise profissional que, em 1982, fundou, com outros três

sócios, a SGE – Serviços de Comércio Exterior, empresa especializada em logística

de comércio exterior e despachos aduaneiros, com filiais nas cidades dos principais

portos e aeroportos do Brasil, prestando serviços a diversas empresas durante 17

anos.

Já aposentado, em 1998, com sua esposa Marilda Melo Rezende Bandeira, fundou

a empresa Toner Print, com atuação em Betim e Belo Horizonte, atuando na área de

reciclagem de cartuchos para impressoras, gerando empregos e contribuindo para a

preservação do meio ambiente.

Diante dessa história de vida e depois de 45 anos dedicados ao Estado de Minas

Gerais,  nada mais justo que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais lhe prestar

essa homenagem, concedendo a mais alta honraria do Estado e conferindo o título de

Cidadão  Honorário  de  Minas  Gerais  a  Anastácio  Mileno  Freire  Bandeira.  A essa

honraria, Mileno faz jus pelo caráter e pela dedicação ao trabalho, à família e aos

amigos. Se mineiro de coração já o é, a partir de hoje torna-se um mineiro de direito,

a quem poderei chamar de conterrâneo.

Parabéns, Mileno! Torna-se hoje um mineiro como já são pessoas tão queridas para

você, como Marilda, Mariana, Mileno,  Clara, Pedro e João, além de tantos outros

parentes e amigos presentes nesta justa homenagem. Mesmo que simbólico, este

título de cidadania representa o apreço e o carinho dos mineiros por sua história de

dedicação e honradez.

Parabéns  ao  amigo  Rômulo  Veneroso  pela  indicação  original,  à  Mesa  da

Assembleia e aos colegas deputados, por terem apoiado a iniciativa de conferir esse

título, que tem o caráter de certificar a mineiridade àqueles que, não tendo nascido no

sagrado  solo  mineiro,  demonstraram,  ao  longo  de  sua  vida,  possuírem  a  alma

mineira.

E, por tudo isso, finalizo minhas palavras citando Vinícius de Morais: "A vida é a arte

do encontro". A vida de Mileno é também uma história de um grande encontro com
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Minas, com o seu povo e com o nosso povo, um encontro de carinho e amizade.

Estamos alegres por tê-lo como cidadão mineiro.

Agora, sem medo, você poderá bradar por todos os cantos, alto e bom som: “Sô

minero, uai. Que trem bão, sô!”. Muito obrigado!

Apresentação Musical

O locutor – Ouviremos agora mais uma apresentação da Orquestra Minas Barroca,

composta em sua maioria por alunos, ex-alunos e professores da Escola de Música

da Universidade do Estado de Minas Gerais, que executará as seguintes músicas,

sob a regência do maestro Guilherme Matozinhos:  Oitava lição para as matinas de

quinta-feira santa,  composta pelo músico de Vila Rica Jerônimo de Sousa Lobo; e

Lindu, composta no século XIX por autor desconhecido e recolhida por Spix e Martius

– Bahia.

– Procede-se à apresentação musical.

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 ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.530/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o LaPrata Esporte Clube, com sede no Município

de Lagoa da Prata.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública o LaPrata Esporte

Clube, com sede no Município de Lagoa da Prata, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem como escopo promover a difusão de atividades sociais,

civicoculturais e desportivas.

Na consecução desse propósito, a instituição realiza eventos esportivos, pratica e

compete em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas; e realiza e

participa de solenidades cívicas.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade no fomento

ao esporte, lazer e cultura no Município de Lagoa da Prata, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.530/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2015.

João Vítor Xavier, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2015

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS ÁGUAS,

EM 18/6/2015

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Iran Barbosa,

Leandro  Genaro  e  Arnaldo  Silva,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes,  também,  os  deputados  Glaycon  Franco  e  Noraldino  Júnior.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Iran Barbosa, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Arnaldo  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

discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da

seguinte  correspondência:  ofício  do  deputado  Arnaldo  Silva  dando  ciência  dos

integrantes  do  Grupo  de  Trabalho/HidroEx,  que  teve  sua  criação  aprovada  na

audiência pública realizada em 8/5/2015, em Frutal: deputado João Alberto (PMDB) –

Comissão  Extraordinárias  das  Águas;  deputado  Arnaldo  Silva  (PR)  –  Comissão

Extraordinárias das Águas; deputado Caio Nárcio (PSDB) – Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados; Antônio Félix –

gerente-geral de Articulação e Comunicação da Agência Nacional das Águas; Jailson

Bittencourt de Andrade – secretário Nacional de Políticas e Programas de Pesquisas

e  Desenvolvimento  do  Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia;  Richard  Megank  –

consultor da Unesco e representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas

Gerais.  O  referido  ofício  ressalta  que  o  objetivo  desse  grupo  é  estabelecer  um

cronograma  eficaz  para  o  término  das  obras,  para  o  funcionamento  pleno  dos

laboratórios,  para  a  contratação  de  pessoal  e  para  funcionamento  e  custeio

permanente da Fundação Centro Internacional de Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Água. O deputado Arnaldo Silva solicita apoio da Presidência da comissão para

encaminhar um pedido de agenda ao secretário de Ciência e Tecnologia, para se

discutirem futuras  pautas de  trabalho  do  grupo.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
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comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes

requerimentos:

nº 2.295/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja incluído o Município

de Ubá como sede de uma das etapas regionais do Seminário Legislativo das Águas;

nº 2.296/2015, dos deputados Iran Barbosa e Rogério Correia, em que solicitam

seja  realizado  debate  público  acerca  da  adoção  e  da  implantação  do  programa

Cultivando Água Boa, em Minas Gerais, pelo governo estadual, como política pública

prioritária de gestão, produção e uso dos recursos hídricos mineiros em tempos de

grave escassez desse recurso indispensável à vida;

nº 2.297/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil – CPRM – pedido de informação

referente  ao  resultado  do  estudo  completo  acerca  das  águas  minerais  de  São

Lourenço  requerido  por  meio  do  Requerimento  de  Comissão  nº  7.634/2013

(Requerimento  nº  5.725/2013;  Ofício  nº  2.858/2013),  aprovado  em  reunião  da

Comissão Extraordinária das Águas realizada dia 18/9/2013;

nº 2.298/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada audiência

pública  no  Município  de  São Lourenço,  para  debater  medidas  que possibilitem a

extração  de  forma  responsável  e  legal  de  água  mineral,  por  parte  de  empresas

exploradoras, a fim de evitar a extinção das principais fontes do município;

nº  2.299/2015,  do  deputado  Glaycon  Franco,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater, no Município de Conselheiro Lafaiete, a crise hídrica

e a situação preocupante do Rio Paraopeba, que abastece parte da RMBH;

nº  2.300/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater, no Município de Juiz de Fora, a crise hídrica e seus

reflexos na região;

nº 2.301/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja encaminhado ofício

à  Mesa  da  Assembleia  solicitando  avaliar  a  conveniência  de  realização,  pela  TV

Assembleia, de programa informativo sobre o Sinclinal Moeda, tendo em vista seu

potencial  ambiental,  cultural,  científico,  espeleológico,  histórico  e  turístico  e  sua

importância para as  bacias  dos Rios  Paraopeba e das Velhas,  responsáveis  pelo

abastecimento público da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
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nº 2.302/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja encaminhado ofício

à Mesa da Assembleia para avaliar a conveniência e a oportunidade de realização de

evento institucional sobre o Sinclinal Moeda para debater a requalificação de suas

áreas  degradadas  e  a  criação  de unidades  de  conservação,  tendo  em  vista  seu

potencial  ambiental,  cultural,  científico,  espeleológico,  histórico  e  turístico  e  sua

importância para as  bacias  dos Rios  Paraopeba e das Velhas,  responsáveis  pelo

abastecimento público da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 2.303/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja encaminhado ofício

à empresa C Sul Lagoa dos Ingleses recomendando a disponibilização, no sítio da

internet  dessa  instituição,  do  material  apresentado  por  seus  representantes  na

audiência  pública  realizada  conjuntamente  pelas  Comissões  Extraordinária  das

Águas  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  desta  Casa,  em

11/6/2015, para fins de consulta dos interessados;

nº  2.304/2015,  do  deputado  Iran  Barbosa,  em que  solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Turismo pedido de providência para promover estudos de

viabilidade  para  implantar  um  circuito  turístico  na  área  do  Sinclinal  Moeda,  que

propicie, entre outras medidas, a implementação de projeto de identificação e criação

de  trilhas  para  bicicletas  e  o  apoio  às  exposições  nacionais  e  internacionais

relacionados com artes, turismo, conservação e preservação de meio ambiente;

nº  2.305/2015,  do  deputado  Iran  Barbosa,  em que  solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Cultura pedido de providência para promover, em conjunto

com  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  estudo  de

viabilidade para instituir um Museu de Recursos Hídricos na área do Sinclinal Moeda,

tendo em vista seu potencial ambiental, cultural, científico, espeleológico, histórico e

turístico  e  sua  importância  para  as  bacias  dos  Rios  Paraopeba  e  das  Velhas,

responsáveis pelo abastecimento público da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Iran Barbosa, presidente – Elismar Prado – Douglas Melo.
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 1º/7/2015

Às  15h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino, Emidinho Madeira e Nozinho, membros da supracitada comissão. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Fabiano  Tolentino,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Emidinho Madeira,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a 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  1.198/2015  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: deputado Emidinho Madeira). Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão.  São recebidos  pelo  presidente  e  aprovados,  cada um por  sua vez,  os

seguintes requerimentos:

nº 2.510/2015, dos deputados Emidinho Madeira, Nozinho e Fabiano Tolentino, em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  desta  comissão  e  as

Comissões de Minas e Energia e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo,

para debater a construção de gasoduto necessário ao funcionamento da planta de

produção de nitrogênio, já em construção pela Petrobras no Município de Uberaba;

nº 2.512/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira e Nozinho, em

que solicitam seja realizada visita técnica à Embrapa, no Município de Sete Lagoas,

para conhecer o trabalho desenvolvido pela referida empresa pública;

nº 2.513/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes e Nozinho,

em que solicitam seja encaminhado às Secretarias de Estado de Agricultura e de

Meio Ambiente pedido de providências para a realização de estudo conjunto com o

objetivo de estabelecer medidas que promovam e incentivem a formação de florestas

plantadas estratégicas para atendimento das demandas futuras dos setores de base
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florestal, hoje com demandas deprimidas, mas capazes de gerar forte pressão sobre

florestas nativas em momentos de retomada da demanda e aceleração da atividade

econômica;

nº 2.514/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Nozinho e Antônio Carlos Arantes,

em que solicitam seja encaminhado ao Ministério da Fazenda pedido de providências

para revisão do percentual do incentivo à exportação "Reintegra" aplicado ao setor

siderúrgico de carvão mineral do Brasil, hoje de 1%, ao passo que até recentemente

era de 3%, o que vinha auxiliando o setor a enfrentar as dificuldades de mercado que

hoje colocam em risco indústrias que ainda se mantêm em operação.

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, 5 de agosto de 2015.

Fabiano Tolentino,  presidente – Emidinho Madeira – Nozinho – Inácio Franco –

Rogério Correia.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 15h10min,  comparecem na Sala  das Comissões os  deputados  Fábio  Avelar

Oliveira, Roberto Andrade e Glaycon Franco (substituindo o deputado Antonio Lerin,

por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada comissão. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Roberto  Andrade,  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  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o

recebimento de ofício do Sr. Marco Antônio Castello Branco, presidente da Codemig,

publicado no  Diário  do Legislativo em 9/7/2015.  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 1.152 e 1.249/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  recebidos  pelo

presidente e aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.528/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira e Nozinho, em

que solicitam seja realizada audiência pública conjunta com as Comissões de Política

Agropecuária e Agroindustrial e de Minas e Energia para debater a construção do

gasoduto necessário ao funcionamento da planta de produção de nitrogênio, já em

construção pela Petrobras, no Município de Uberaba;

nº 2.529/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência  pública  conjunta  com  as  Comissões  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  discutir  a  situação  da

pesquisa em Minas Gerais;

nº 2.530/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir a atual crise econômica na indústria, na prestação de

serviços com repercussão no comércio,  com ênfase para Minas Gerais,  a qual  já

provoca e poderá agravar demissões de milhares de trabalhadores no Estado;

nº 2.531/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja realizada

audiência pública para debater os mecanismos de incentivo à gastronomia mineira;

nº 2.533/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte pelo

seu 55º aniversário;

nº 2.536/2015, dos deputados Roberto Andrade e Antônio Carlos Arantes, em que

solicitam seja realizada visita ao secretário de Estado de Meio Ambiente a fim de que

seja  priorizada  a  emissão  de  licença  ambiental  para  as  obras  no  Aeroporto  de

Confins;

nº 2.543/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizado

debate  público  conjunto  com  as  Comissões  de  Minas  e  Energia  e  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial para discutir os impactos, desafios e perspectivas para

construção do gasoduto em Uberaba que viabilizará a implantação de uma fábrica de

amônia;

nº 2.544/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
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audiência pública para debater sobre os parques e a exploração das águas minerais

na região do Circuito das Águas que abrange os Municípios de Caxambu, Conceição

do Rio Verde, Cambuquira e Lambari.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes, presidente – Felipe Attiê – Roberto Andrade.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/7/2015

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados  Doutor  Jean  Freire,  Emidinho  Madeira  e  Fábio  Cherem,  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. 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  2.532/2015,  da  deputada Marília  Campos  e  dos  deputados  Fábio  Cherem  e

Doutor  Jean Freire,  em que solicitam sejam realizadas visitas  desta  comissão às

reuniões da 2ª fase dos fóruns regionais de governo, conforme calendário fornecido

pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

nº  2.534/2015,  do  deputado  Fábio  Cherem,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de apoio aos moradores da Ocupação Vitória, no Município de Campo

Florido, em razão do iminente cumprimento de decisão judicial de desocupação da

área e da inexistência de condições de preservação de direitos sociais básicos para

as 950 famílias envolvidas;

nº 2.537/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja encaminhado ao

promotor  da  3ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Pouso  Alegre  pedido  de
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informações sobre o  andamento  dos procedimentos para a eleição unificada para

escolha dos conselheiros tutelares na Comarca de Pouso Alegre;

nº  2.538/2015,  do deputado Fábio Cherem, em que solicita  seja realizada visita

desta  comissão  ao  presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  para  tratar  da

possibilidade de o  tribunal  oferecer  apoio operacional  às  eleições  unificadas,  que

ocorrerão  no  primeiro  domingo  do  mês  de  outubro  de  2015,  para  escolha  dos

conselheiros tutelares no Estado, conforme previsto no § 1º do art. 139 do Estatuto da

Criança e do Adolescente;

nº 2.539/2015, das deputadas Marília Campos e Rosângela Reis, em que solicitam

seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  Extraordinária  das

Mulheres para debater o Orçamento Mulher;

nº 2.540/2015, das deputadas Marília Campos e Rosângela Reis, em que solicitam

seja  realizada  visita  conjunta  com  a  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres  para

conhecer o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, no Município de

Vespasiano;

nº 2.541/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada visita

desta comissão para verificar a situação dos moradores da Ocupação Urbana William

Rosa, no Município de Contagem;

nº 2.542/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Cristiano Silveira, em

que solicitam seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos

Humanos para debater a Reforma Política Democrática e, na oportunidade, realizar o

lançamento do livro, com esse mesmo título, editado pela Fundação Perseu Abramo.

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 agosto de 2015.

Marília Campos, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Doutor Jean Freire.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Bosco,  Glaycon  Franco  e  Tony  Carlos,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
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presente também o deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

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

e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento dos

Projetos de Lei nºs 1.110/2015 em turno único e 500/2015 no 1º turno, dos quais

designou  como relator  o  deputado  Gil  Pereira.  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  1.290/2015  e  são  suspensos  os  trabalhos.  Às  10h49min  são

reabertos os trabalhos. Registra-se a presença dos deputados Gil Pereira, Bosco e

Glaycon Franco. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.579/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja encaminhado à Cemig

pedido de providências para viabilizar a iluminação pública na Rua João Costa (Rua

do Cartório), próximo ao nº 199, no Município de Queluzito;

nº 2.580/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira e Nozinho, em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  desta  comissão  e  das

Comissões  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  e  de  Turismo,  Indústria,

Comércio e Cooperativismo para debater a construção de gasoduto necessário ao

funcionamento da planta de produção de nitrogênio, já em construção pela Petrobras,

no Município de Uberaba;

nº 2.581/2015,  dos deputados  Gil  Pereira e Tony Carlos,  em que solicitam seja

realizada visita  à Feira de Energia  Solar EnerSolar+ Brasil  e  ao V Congresso de

Tecnologias  Limpas  e  Renováveis  para  Geração  de  Energia,  eventos  que  serão

realizados no São Paulo Exhibition & Convention Center, em São Paulo (SP), de 15 a

17 de julho de 2015;

nº 2.582/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizado

debate público desta comissão com as Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e
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Cooperativismo e de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater os impactos,

desafios e perspectivas para a implantação do gasoduto em Uberaba, partindo de

Betim,  que  viabilizará  a  implantação  de  uma  fábrica  de  amônia  no  município,

envolvendo as empresas Petrobras, Cemig, Gaspetro e Gasmig, passando por 28

municípios e gerando cerca de 4.700 empregos;

nº 2.583/2015, dos deputados Gil Pereira, Tony Carlos, Bosco e Glaycon Franco,

em que solicitam seja realizada visita à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável para discutir sobre projetos relacionados às energias

renováveis;

nº 2.584/2015, dos deputados Gil Pereira, Tony Carlos, Glaycon Franco e Bosco,

em que solicitam seja realizada visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico para discutir sobre projetos relacionados às energias renováveis;

nº 2.585/2015, dos deputados Gil Pereira, Bosco, Tony Carlos e Glaycon Franco,

em que solicitam seja realizada visita à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior  para conhecer  os  projetos dessa secretaria,  especialmente sobre

energias renováveis;

nº  2.586/2015,  dos  deputados  Bosco,  Glaycon  Franco  e  Gil  Pereira,  em  que

solicitam  seja  encaminhado  pedido  de  providências  a  cada  um  dos  deputados

federais e senadores por Minas Gerais solicitando seja feita gestão junto à Petrobras

com o objetivo de impedir a paralisação do investimento da empresa na construção

da fábrica de amônia no Município de Uberaba, colocando-se tal construção como

prioritária em seu plano de investimento para os anos de 2015 e 2016;

nº  2.587/2015,  dos  deputados  Bosco,  Gil  Pereira  e  Glaycon  Franco,  em  que

solicitam  seja  encaminhado  pedido  de  providências  ao  governo  do  Estado  para

analisar  a  oportunidade e  a conveniência  de  se oferecer  a  energia  gerada pelas

usinas de Volta Grande e de Três Marias como forma de acessar os benefícios da

Medida Provisória nº 677, de 2015, bem como para fazer gestão junto à bancada

mineira  no  Congresso  Nacional  para  que  apresentem  emenda  que  possibilite  a

destinação desses recursos para o Estado a fim de atender a demanda da indústria

eletrointensiva  mineira,  deixando-o  ciente  que  pedido  idêntico  foi  encaminhado  à

Cemig;
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nº  2.588/2015,  dos  deputados  Bosco,  Gil  Pereira  e  Glaycon  Franco,  em  que

solicitam  seja  encaminhado  pedido  de  providências  à  Cemig  para  analisar  a

oportunidade e a conveniência de se oferecer a energia gerada pelas usinas de Volta

Grande e de Três Marias como forma de acessar os benefícios da Medida Provisória

nº 677, de 2015, bem como para fazer gestão junto à bancada mineira no Congresso

Nacional para que apresentem emenda que possibilite a destinação desses recursos

para  o  Estado  a  fim  de  atender  a  demanda  da  indústria  eletrointensiva  mineira,

deixando-a ciente que pedido idêntico foi encaminhado ao governo do Estado;

nº 2.589/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  desta  comissão  e  as  Comissões  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  acerca  dos  investimentos  da  empresa

Furnas – Centrais Elétricas S.A. nos recursos hídricos da bacia;

nº 2.590/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  debater  a  energia  solar  fotovoltaica,  a  implantação de  uma agência

estadual  de  energia  elétrica  e  o  aumento  da  conta  de  energia  dos  irrigantes  do

Estado;

nº  2.591/2015,  dos  deputados  Gil  Pereira,  Bosco  e  Glaycon  Franco,  em  que

solicitam seja formulada manifestação de aplauso ao Centro Brasileiro de Inovação e

Tecnologia – Csem Brasil – pelos projetos desenvolvidos pela instituição, bem como

para  agradecer  a  acolhida  recebida  por  esta  comissão  por  ocasião  da  visita  em

2/7/2015;

nº 2.592/2015, dos deputados Glaycon Franco, Gil Pereira, Tony Carlos e Antônio

Carlos Arantes, em que solicitam seja formulado voto de congratulações com o Sr.

José Fernando Coura pelo brilhante trabalho realizado à frente do Instituto Brasileiro

de  Mineração  na  última  gestão,  fato  determinante  para  a  sua  reeleição  para  a

presidência do instituto;

nº 2.593/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja encaminhado pedido

de providências a cada um dos deputados federais e senadores por Minas Gerais

solicitando empenho da bancada mineira no Congresso Nacional na apresentação e

aprovação  de  emenda  à  Medida  Provisória  nº  677,  de  2015,  que  possibilite  a

destinação de recursos do Fundo de Energia do Nordeste para o Estado de Minas

Gerais para atender a demanda da indústria eletrointensiva mineira.
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A seguir é provado relatório da visita realizada por esta comissão ao canteiro de

obras  da  Barragem  de  Jequitaí,  no  dia  4/5/2015,  que  segue  publicado  após  as

assinaturas. A presidência, em comum acordo com os demais membros presentes,

altera  o  dia  das  reuniões  ordinárias,  fixando-as  às  quintas-feiras,  às  10  horas.

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

convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária  dia  16/7,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2015.

Gil Pereira, presidente – Bosco – Dilzon Melo.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Minas e Energia

Local visitado: Barragem de Jequitaí, Município de Jequitaí

Apresentação

A requerimento  do  deputado  Carlos  Pimenta,  a  Comissão  de  Minas  e  Energia

visitou, no dia 4/5/2015, a Barragem de Jequitaí, localizada no Município de Jequitaí,

com  o  objetivo  de  verificar  in  loco o  atual  estágio  das  obras  da  barragem  e de

conhecer os problemas que ameaçam sua paralisação.

Participaram da visita o presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Gil

Pereira, os deputados Carlos Pimenta e Arlen Santiago. Estiveram presentes ainda

representantes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Parnaíba – Codevasf –, da Fundação Rural Mineira – Ruralminas –, do consórcio Rio

Jequitaí, bem como os prefeitos dos Municípios de Jequitaí, Engenheiro Navarro e

Francisco Dumont e vereadores dos municípios localizados na área de abrangência

da barragem.

Relato

Primeiramente  foi  realizada uma reunião  no escritório  da  obra  da  Barragem de

Jequitaí,  momento  em  que  o  consórcio  responsável  pela  obra,  a  Codevasf  e  a

Ruralminas  fizeram  uma  apresentação  que  abrangeu  o  histórico  das  obras  de

construção da barragem e os entraves ao seu prosseguimento. Posteriormente, os

parlamentares  e  os  demais  presentes  realizaram  uma visita  à  área  onde  vai  ser

construído o barramento.
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O  consórcio  responsável  pela  obra  explicitou  que  a  construção  da  barragem

propriamente dita está paralisada, mas que o empreendimento como um todo está

em  andamento.  Isso  porque,  atualmente,  cinco  pendências  impedem  o

prosseguimento da obra: a questão fundiária, a construção de pontes, a realocação

de linhas de transmissão, a análise de sítios arqueológicos e a realização de uma

nova licitação da obra. Na oportunidade, foi relatado que 26,7% do contrato total do

empreendimento já foi executado.

A desapropriação das terras que futuramente abrigarão o lago da barragem e o

reassentamento das famílias estão a cargo da Ruralminas, assim como a obtenção

das licenças ambientais,  a elaboração do Plano de Gestão Ambiental  Integrada –

PGAI – e do Plano de Assistência Social – PAS – e a supressão de vegetação.

No que se refere à desapropriação e ao reassentamento das famílias, tem-se que

aproximadamente 86% da aquisição das terras já foi negociada e paga a um custo de

R$44 milhões. Outros R$8,2 milhões já foram negociados, mas os pagamentos ainda

não  foram  efetuados.  A  Codevasf  afirmou  que  o  governo  federal  já  realizou  a

transferência de R$10 milhões para o prosseguimento das atividades da Ruralminas

referentes à obra. A liberação desse valor, no entanto, dependia de suplementação –

que ocorreu na semana anterior à visita – e, agora, aguarda a definição das cotas de

cada órgão do governo.

Depende do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG –

a revisão de projetos de construção de pontes que estão atreladas à construção da

barragem. Isso porque o Programa Caminhos de Minas propiciou um maior fluxo de

veículos e, consequentemente, verificou-se um aumento da carga. Por sua vez, cabe

à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – realocar linhas de transmissão

de forma permitir a execução total da obra.

Faz-se necessário ainda que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

–  Iphan  –  conclua  a  análise  de  áreas  de  importância  arqueológica  encontradas

durante as obras de escavação.  A descoberta dessas áreas levou à alteração do

método de implosão das rochas e ainda exigiu a instalação de um sismógrafo na

região.

Ainda para que as obras de construção da barragem sejam retomadas, cabe ao
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governo federal proceder a uma nova licitação da obra, devido ao aumento de seu

custo total. Além do acréscimo de custos não previstos inicialmente, houve aumento

do  custo  de  execução  da  construção  da  barragem  tendo  em  vista  a  técnica

necessária para preservar as áreas de importância arqueológica.

O deputado Gil Pereira ressaltou a importância da construção da barragem para a

região, informando que ela permitirá a irrigação de 35.000ha e colocou a Comissão

de Minas  e Energia  à disposição da população e  do poder  público local  e  ainda

defendeu que, apesar dos cortes de investimento que vêm sendo feitos pelo governo

federal, a Barragem de Jequitaí não pode ficar de fora do orçamento.

O  autor  do  requerimento,  deputado  Carlos  Pimenta,  pontuou  a  essencialidade

dessa obra no desenvolvimento do Norte de Minas,  acrescentando que,  por  essa

razão, o governo federal não poderia cortar os recursos destinados à construção da

barragem. Destacou ainda a insegurança que a paralisação causa nos produtores

rurais, que não sabem se investem em suas propriedades.

Por fim, o deputado Arlen Santiago destacou o momento econômico complicado

vivenciado  pelo  País  e  comemorou  o  fato  de  o  dinheiro  já  estar  em  posse  da

Ruralminas.

Encaminhamentos

Em reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia realizada em 6/5/2015, foi

aprovado requerimento – Requerimento de Comissão nº 1.542/2015 –, solicitando a

realização de audiência pública com o objetivo de debater as ações necessárias para

o prosseguimento das obras de construção da barragem. Além disso, já havia sido

aprovado o Requerimento de Comissão nº 1.119/2015, solicitando realização de visita

técnica ao Ministério da Integração Nacional para tratar, entre outros assuntos, da

construção da Barragem de Jequitaí.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2015.

Gil Pereira, presidente – Bosco – Glaycon Franco.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e
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os deputados Cássio Soares e Inácio Franco,  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 Inácio  Franco,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir  e votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios do Sr. Antônio Carlos Xavier

da Gama, secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem,

em que solicita seja encaminhada cópia da ata da audiência pública realizada por

esta comissão no dia 3/6/2015; e da Sra. Adriana Araújo Ramos, diretora-geral do

IEF,  publicado  no  Diário  do  Legislativo em  20/6/2015.  O  presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 1.007/2015,  em turno

único  (deputado  Inácio  Franco),  Projeto  de  Lei  nº  1.191/2015,  em  turno  único

(deputada Marília Campos).  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 1.087, 1.103, 1.111, 1.149, 1.200, 1.201, 1.214, 1.221, 1.224 e

1.225/2015. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 742/2015. 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 2.571/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 1.602/2015, anexado ao Projeto de

Lei nº 2.352/2015, de autoria do governador do Estado;

nº  2.572/2015,  dos  deputados  Inácio  Franco,  Fabiano  Tolentino,  Antônio  Carlos

Arantes  e  Dilzon  Melo,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  conjunta  com  a

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a fim de tratar da regulação para obtenção

de autorização ambiental para reservação de águas pluviais;

nº  2.573/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater o saneamento básico no Município de Esmeraldas;
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nº 2.574/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a poluição e degradação do Lago Azul, também conhecido como

Represa  do  Carioca,  no  Município  do  Pará  de  Minas,  bem  como  debater  as

providências cabíveis;

nº 2.575/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita sejam encaminhadas à

Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Contagem  as  notas  taquigráficas  da

audiência pública desta comissão realizada no dia 3/6/2015, para debater a situação

da Lagoa de Várzea das Flores;

nº  2.576/2015,  do deputado Inácio Franco,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

providências para identificação das causas e dos responsáveis pela poluição do Lago

Azul, também conhecido como Represa Carioca, no Município de Pará de Minas, e

determinar ações necessárias para sanar o problema com urgência;

nº 2.577/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja encaminhado ao

prefeito municipal de Igaratinga pedido de informações sobre o suposto lançamento

de efluentes de esgotamento sanitário, sem tratamento, de origem urbana nas águas

do Rio São João e que medidas estão sendo adotadas, incluindo os prazos, para

solucionar esse problema;

nº 2.578/2015,  do deputado Inácio Franco,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

providências para fiscalização da empresa MS Metais Indústria e Comércio Ltda., no

Município de Pouso Alegre, a fim de verificar a conformidade ambiental do referido

empreendimento, em especial o descarte de resíduos no Rio Mandu, e para que o

resultado dessa fiscalização seja encaminhado a esta comissão.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Cássio Soares, presidente – Inácio Franco.
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 9/7/2015

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Roberto  Andrade,  Douglas  Melo  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

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 discutir e votar

proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Alex

Sandro Feil, superintendente de Comunicação e Relações Institucionais da Aneel; e

Mauro Borges Lemos, presidente da Cemig, publicados no Diário do Legislativo em

2/7/2015.  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 212 e 222/2015 são retirados da pauta, atendendo-se

a requerimento do deputado Elismar Prado, aprovado pela comissão. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 1.250/2015. 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 2.608/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja realizada reunião

com  convidados  desta  comissão  com  o  Banco  Central,  o  Procon  e  o  Lar  do

Consumidor no dia 10 de setembro de 2015, na Escola do Legislativo, no intuito de

homenagear os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor;

nº  2.609/2015,  do deputado Douglas Melo,  em que solicita seja encaminhado à

empresa BH Airport  pedido  de  informações  sobre  qual  o  parâmetro  utilizado nos

novos contratos com os comerciantes para regular os preços praticados no Aeroporto

Internacional de Confins, bem como para que apresentem os referidos contratos e as

referências utilizadas;



862
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nº 2.610/2015, do deputado Roberto Andrade, em que solicita seja encaminhado ao

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares pedido de informações sobre a

diferença gritante de preços de produtos comerciais cobrados no âmbito do Aeroporto

Internacional  de  Confins,  que chegam a ser  de até  360% a mais  em relação ao

Município de Belo Horizonte, conforme diversas veiculações na internet;

nº  2.611/2015,  do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

empresa BH Airport pedido de informações sobre os critérios utilizados para fixar os

valores referentes ao preço cobrado pelo estacionamento no Aeroporto Internacional

de Confins, uma vez que a empresa é a administradora responsável;

nº  2.612/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater a questão da utilização do aplicativo Uber de serviços

de transporte de passageiros no âmbito do Estado;

nº 2.613/2015,  do deputado Douglas Melo,  em que solicita seja encaminhado à

empresa BH Airport pedido de informações sobre qual o parâmetro utilizado para a

escolha dos comerciantes que ocuparão os pontos comerciais situados no Aeroporto

Internacional de Confins;

nº  2.614/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

reunião com convidados para entregar presencialmente a manifestação de aplauso

aos  jornalistas  especializados  no  tema  de  defesa  do  consumidor  pelo  excelente

trabalho prestado nos meios midiáticos;

nº  2.615/2015,  do deputado Douglas Melo,  em que solicita seja encaminhado à

empresa BH Airport  pedido  de  informações sobre o valor  cobrado pelos  produtos

comercializados  na área  do Aeroporto  Internacional  de  Confins,  se  há  uma parte

destinada para melhorias do aeroporto, e, em caso positivo, qual sua porcentagem;

nº 2.616/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado ao

presidente  do  Sindicato  dos  Hotéis,  Restaurantes,  Bares  e  Similares  de  Belo

Horizonte e Região Metropolitana – Sindhorb – pedido de informações sobre o motivo

do valor, acima do mercado, praticado pelos comerciantes do Aeroporto Internacional

de Confins;

nº  2.617/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  para  debater  e  buscar  as  providências  cabíveis  quanto  ao
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descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, especificamente do art. 20,

pelas operadoras de televisão por assinatura e internet banda fixa ao provocarem

interrupções na prestação desses serviços;

nº 2.618/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita sejam encaminhados ao

Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da 14ª Reunião Ordinária

desta  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  apure  possíveis  abusos  no

Aeroporto  Internacional  de  Confins,  tendo  em  vista  que  os  representantes  da

empresa BH Airport admitem que os preços praticados são superiores aos praticados

no mercado.

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 agosto de 2015.

Elismar Prado, presidente – Douglas Melo – Sargento Rodrigues.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 13/7/2015

Às 18h4min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Rogério Correia, Gustavo Corrêa e Sargento Rodrigues (os dois

últimos 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. Suspende-se a reunião. Às 18h46min são reabertos os trabalhos com a

presença da deputada Celise Laviola (substituindo o deputado Rogério Correia, por

indicação da liderança do BMM) e os deputados Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda,

Arnaldo Silva, Thiago Cota, Gustavo Corrêa e Sargento Rodrigues (os dois últimos

substituindo, respectivamente, os deputados Felipe Attiê e Tito Torres, por indicação

da liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também,

os deputados Alencar da Silveira Jr., Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Wander
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Borges, Duarte Bechir e Professor Neivaldo. 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, são apresentadas

as Propostas de Emenda nºs 1, do deputado Sargento Rodrigues, e 2, dos deputados

Alencar da Silveira Jr. e Rogério Correia. Submetido a votação, é aprovado o parecer,

salvo as propostas de emenda, registrando-se o voto contrário do deputado Vanderlei

Miranda. Submetida a votação, é aprovada a Proposta de Emenda nº 2. Submetida a

votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1, registrando-se os votos contrários

dos deputados Gustavo Corrêa e Sargento Rodrigues. Com a aprovação da Proposta

de Emenda nº 2,  é dada nova redação ao parecer.  Após discussão e votação,  é

aprovado o parecer pela aprovação, no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº  1.980/2015

(relator:  deputado Vanderlei  Miranda).  O Projeto de Lei  nº  699/2015 é retirado da

pauta, por determinação do presidente, por não cumprir  pressupostos regimentais.

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

votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  2.658/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  redução  da

carga  tributária  nas  operações  internas  com  equipamentos  e  acessórios  para

segurança e proteção pessoal e profissional com código 4203.29.00 da nomenclatura

comum  do  Mercosul  –  NCM/SH  –  para  7%  nas  operações  realizadas  pelo

estabelecimento  fabricante  e  12% nas  operações realizadas  pelo  estabelecimento

atacadista,  com  o  intuito  de  fortalecer  as  indústrias  do  segmento  instaladas  no

Município de Cristina, incapazes de concorrer com o produto importado. 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 agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Felipe Attiê – Thiago Cota – Tito Torres –

Vanderlei Miranda.
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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 17/7/2015

Às  18h45min,  comparecem  na  Escola  Municipal  Maria  Assunção  de  Marco  o

deputado  Wander  Borges,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Wander Borges, 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 da duplicação e desapropriações da MG-05,

no  Bairro  Goiânia,  em  Belo  Horizonte.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Cláudio Lima de Nascimento, engenheiro da

Diretoria de Operações, Harrison Barroso Lana, coordenador, e João Felipe, chefe da

Seção  Técnica  do  DER-MG,  representando  o  Sr.  Murilo  de  Campos  Valadares,

secretário de Transportes e Obras Públicas, Jorge da Silva, representante da Igreja

Pentecostal Aliança Mundial com Deus, Vilmo Gomes, vereador da Câmara Municipal

de  Belo  Horizonte,  Humberto  Pereira  de  Abreu  Júnior,  engenheiro  da

Superintendência de Desenvolvimento de Belo Horizonte – Sudecap –, e Francisco

Gonçalves Filho, representante da Comunidade do Bairro Goiânia de Belo Horizonte,

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, 4 de agosto de 2015.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Geisa Teixeira.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/8/2015

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos  Pimenta,  Doutor  Jean  Freire  e  Ricardo  Faria,  membros  da  supracitada
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comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Durval  Ângelo,  Antônio  Carlos

Arantes,  Rogério  Correia,  Léo  Portela,  Antonio  Lerin,  Antônio  Jorge  e  Geraldo

Pimenta. Havendo número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara

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

120,  III  do  Regimento  Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do SUS no

Estado, em cumprimento ao art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, de 2012, que

dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Fausto

Pereira dos Santos, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais; Lincoln Lopes

Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Éder Lúcio de Souza,

superintendente de Gestão Hospitalar do Hospital da Baleia; e José Maurício Lima

Rezende,  presidente  do  Conselho  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  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

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência, para posterior

apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  2.706/2015,  do  deputado  Arlen  Santiago,  em  que  solicita  seja  encaminhada

manifestação  de  aplauso  à  TV  Record  Minas  pela  iniciativa  de  incluir  em  sua

programação pautas que abordam a questão da saúde pública  em Minas Gerais,

como a série Colapso na Saúde, com reportagens exibidas no programa MG Record

entre os dias 27 e 31 de julho de 2015;

nº  2.707/2015,  do  deputado  Arlen  Santiago,  em  que  solicita  seja  encaminhada

manifestação de aplauso ao jornalista e apresentador Carlos Viana e toda a equipe

de reportagem e produção da TV Record Minas pela realização da série Colapso na

Saúde, com reportagens exibidas no programa MG Record entre os dias 27 e 31 de

julho de 2015;
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nº 2.708/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Saúde  na  aldeia  indígena  Xacriabá  para  debater  as

dificuldades enfrentadas na área da saúde pela população 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, 5 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Carlos Pimenta – Glaycon Franco – Geraldo Pimenta.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/8/2015

Às  9h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João Leite,  Cabo Júlio  e Professor  Neivaldo,  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  a  total  falta  de  suporte  estrutural  e

logístico aos bombeiros militares, em que pese aos recursos advindos do pagamento

da taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício do Sr. Nathan Rodrigues, presidente da Associação

dos Praças do Nordeste Mineiro – APNM-BM/PM, solicitando apoio desta comissão

para a mudança do art. 3º da Lei Complementar nº 76, de 2004, passando a ter um

representante  por  1.500  a  3.000  filiados,  e  não  mais  por  2.000  a  3.000  filiados.

Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Sebastião

Eustáquio dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Barão de Cocais; Israel

Arimar de Moura, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo

Horizonte;  Christiane  Neves  Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado;

Guido Marcelo Mayol, superintendente regional da 4ª Superintendência Regional da

Polícia  Rodoviária  Federal;  Carlos  Evandro  Coelho  da  Fonseca,  superintendente

regional do Dnit no Estado de Minas Gerais (16/7/2015); Evandro Cangussu Melo,

juiz de direito da Comarca de Sete Lagoas (18/7/2015). A presidência interrompe os
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trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Ricardo  Lopes  Martins,

subsecretário  de  Planejamento  e  Orçamento,  representando  Helvécio  Miranda

Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais;

Cel.  BM Edgard  Estevo  da  Silva,  diretor  de  Assuntos  Institucionais  do  Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando o comandante-geral, Cel. BM Luiz

Henrique Gualberto Moreira; Cap. BM Carlos Marcelo Gontijo, assessor do setor de

Orçamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Ten.-Cel. PM Ailton Cirilo

da Silva,  presidente  da  Associação dos  Oficiais  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo de

Bombeiros de Minas Gerais;  3º-Sgt. PM Marco Antônio Bahia Silva, presidente da

Associação dos Praças Policiais  e Bombeiros  Militares  de  Minas Gerais  –  Aspra-

PM/BM; João Paulo Fanucchi de Almeida Melo, presidente da Comissão de Direito

Tributário  da  OAB-MG;  Pedro  Henrique  Ribas,  membro  da  Comissão  de  Direito

Tributário da OAB-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  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 2.709/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para

que  promova  melhores  condições  estruturais  de  trabalho  aos  policiais  militares

lotados no Município de São Sebastião da Vargem Alegre;

nº  2.710/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública desta comissão para debater e solicitar as providências necessárias

para a adoção de procedimento da audiência de garantias no âmbito da Justiça Militar

do Estado;

nº  2.711/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  em que solicita  seja  realizada

audiência pública desta comissão para debater e tomar providências para solucionar

o  problema  da  revogação  de  contrato  com  a  empresa  que  fornecia  munição
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recarregável à Polícia Militar de Minas Gerais, que acarretou o memorando enviado

aos batalhões suspendendo os eventos comemorativos e treinamentos dos policiais

militares ainda não agendados;

nº  2.712/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  desta  comissão  no  Município  de  Malacacheta  para  debater  e

buscar providências cabíveis à promoção da segurança pública local;

nº 2.713/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Comando-Geral

da Polícia Militar de Minas Gerais e à Chefia de Polícia Civil de Minas Gerais pedido

de providências  para que se reforce o policiamento no Município de Abaeté e se

adotem as soluções cabíveis para os problemas estruturais do presídio local;

nº 2.714/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado

voto de congratulações com a Sra. Marinete Azevedo, diretora da escola do Centro

Socioeducativo de Justinópolis, em Ribeirão das Neves;

nº 2.715/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado

voto  de  congratulações  com a Sra.  Sandra  Tibo,  diretora-geral  da  Associação de

Proteção e Assistência ao Condenado de Nova Lima, pela construção do prédio da

Universidade Aberta Integrada;

nº  2.716/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

reunião desta comissão para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos

de congratulações devidos aos policiais  militares  pela realização de operação em

20/7/2015, que culminou na apreensão de aproximadamente 6 toneladas de maconha

no povoado de Córrego do Barro, no Município de Pará de Minas, e na prisão de José

Alves de Carvalho Neto, pelo crime de associação para o tráfico de drogas;

nº 2.717/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  à  Secretaria  de  Estado  da

Fazenda de Minas Gerais pedido de providências para que sejam disponibilizados

recursos financeiros necessários à conclusão dos 36 processos de financiamentos

decorrentes do Promorar Militar, que já se encontram finalizados, pendentes apenas

de pagamento;

nº 2.718/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
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visita  desta  comissão  para  averiguar  a  situação  das  Penitenciárias  de  Timóteo,

Coronel Fabriciano, Ipatinga e Ipaba;

nº 2.719/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater as corridas e os shows realizados na região da Praça do Papa

sem autorização prévia do órgão competente.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 4/8/2015

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro

Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 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. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no Diário

do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Guido

Marcelo Mayol, superintendente da 4ª Superintendência Regional de Minas Gerais da

Polícia  Federal,  e  Miguel  Corrêa,  secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e

Ensino  Superior  (2/7/2015);  Marco  Antônio  Castello  Branco,  diretor-presidente  da

Companhia de Desenvolvimento  Econômico de Minas Gerais  (9/7/2015);  e Mauro

Borges Lemos, presidente da Cemig (17/7/2015). 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 1.217 a 1.220/2015, 1.222, 1.223, 1.226, 1.228,

1.266 a 1.276, 1.312, 1.403 e 1.528/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetidos a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.451/2015.

São recebidos pelo presidente e, submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os requerimentos:

nº 2.720/2015, dos deputados Wander Borges, Fred Costa e Dalmo Ribeiro Silva e

da deputada Geisa Teixeira, em que solicitam seja realizado debate público desta

comissão sobre a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece

regime  jurídico  das  parcerias  voluntárias  entre  a  administração  pública  e  as

organizações  da  sociedade  civil,  considerando-se  a  importância  do  tema  e  seu

impacto sobre as políticas públicas, tendo em vista a produção de efeitos no que se

refere à transferência de recursos a partir de 2016;

nº 2.721/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para implementar o

funcionamento dos restaurantes populares também aos feriados e finais de semana;

e  que,  na  impossibilidade  de  atendimento  desse  pleito,  seja  implementada  outra

solução para  continuidade de fornecimento  de  alimentação gratuita  ou  subsidiada

para a população em situação de rua;

nº 2.723/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  sejam

adotadas as medidas necessárias à limpeza do trecho da Rodovia MG-05 localizada

entre o trevo na Avenida José Cândido da Silveira e o entrocamento da BR-381;

nº 2.724/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada visita

desta  comissão  aos  albergues  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  para

verificar a infraestrutura e a capacidade de atendimento à população em situação de

rua;

nº 2.725/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a construção e

oferta de banheiros públicos para uso da população em situação de rua; e que, até

sua  construção,  sejam  disponibilizados  sanitários  químicos  para  uso  daquela

população;

nº 2.726/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à



872
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  ampliar  os

serviços de acolhimento em repúblicas voltados à população de rua, observado o

limite máximo de usuários  por  unidade fixado pelo  Ministério  do  Desenvolvimento

Social e Combate à Fome;

nº 2.727/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Município de Mariana pelo aniversário desse município;

nº 2.728/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado, às Secretarias de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais

e de Fazenda pedido de providências para a publicação de decreto que regulamente

a Lei  nº  21.100, de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis aos

respectivos ocupantes, detentores da posse precária, e os imóveis que integram os

ativos patrimoniais de propriedade do Estado, advindos da extinta Caixa Econômica

do Estado de Minas Gerais – MinasCaixa;

nº 2.729/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

debater a utilização de veículos ciclomotores, conhecidos popularmente como tuk tuk

para transporte de passageiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 2.730/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para debater a atuação e os resultados do Programa de Recuperação Ambiental de

Belo Horizonte – Drenurbs – ao canalizar o Córrego do Índio,  situado na Avenida

Várzea da Palma, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte;

nº 2.731/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública desta comissão para debater a ocupação irregular de praças públicas de Belo

Horizonte;

nº 2.732/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para debater a diminuição dos aterros sanitários no Estado;

nº 2.733/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  desta  comissão  para  debater  o  atraso  nas  obras  de  drenagem de  áreas

sensíveis  em  Belo  Horizonte  e  medidas  preventivas  elaboradas  pela  prefeitura

municipal, voltadas para o próximo período de precipitações;
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nº 2.734/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia para debater as falhas nas

redes de iluminação pública do Município de Belo Horizonte;

nº 2.735/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

debater o retardamento das obras de duplicação da BR-381;

nº 2.736/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para debater as medidas de combate aos crescentes focos de incêndio nas áreas de

proteção ambiental – APA – e nas reservas de conservação federais localizadas no

Estado;

nº 2.737/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública desta comissão para debater a cobrança retroativa da alíquota do Imposto

sobre Transmissão de Bens e Imóveis – ITBI;

nº 2.738/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para debater os desmatamentos de matas ciliares, áreas de recarga, nascentes e

áreas de reservas de mata atlântica da região do Parque Estadual do Rio Doce;

nº 2.739/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para debater a situação da Estação Ecológica de Fechos, no que se refere a sua

expansão e importância para a manutenção da qualidade das águas que abastecem

a região Sul de Belo Horizonte e parte de Nova Lima;

nº 2.740/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a

situação dos funcionários das caixas escolares do Município de Belo Horizonte;

nº 2.741/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública desta comissão para debater o crescimento dos trabalhadores informais e o

fechamento de lojas dos shoppings populares em Belo Horizonte;

nº 2.742/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  desta  comissão  para  debater  o  planejamento  das  vias  urbanas  de  Belo

Horizonte;
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nº 2.743/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública desta comissão para debater a utilização irregular  de recursos hídricos no

Município de Sete Lagoas;

nº 2.744/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  desta  comissão  para  debater  a  defasagem  do  efetivo  operacional  e  a

precariedade estrutural da unidade de saúde pública Hospital João Paulo II de Belo

Horizonte, que prejudica e inviabiliza o pleno atendimento de seus pacientes;

nº 2.745/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública desta comissão para debater a Instrução Normativa Municipal nº 002/2015,

que estipula a tarifação de sessões fotográficas e filmagens profissionais em espaços

administrados pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte;

nº 2.746/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Saúde  para  debater  a  suspensão  do

atendimento pelo SUS de pacientes provenientes da Região Metropolitana de Belo

Horizonte e do interior do Estado na Capital;

nº 2.747/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a

nova redação dada ao art. 83 pela Medida Provisória nº 684/2015 da Lei Federal nº

13.019,  de  2015,  que  dispõe  sobre  a  celebração  de  contratos  entre  entes

governamentais e organizações da sociedade civil;

nº  2.748/2015,  dos  deputados  Duarte  Bechir  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que

solicitam seja realizada visita desta comissão à área Arena BH, situada na Avenida

Clóvis  Salgado,  para  verificar  a  possibilidade  de  o  grupo  Confraria  da  Ferrugem

continuar  a  se  encontrar  toda  semana  para  viabilizar  a  segurança,  patrocínios  e

banheiros químicos;

nº 2.749/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência

pública  desta  comissão  no  Município  de  Brumadinho  para  debater  soluções  e

alternativas para a escassez hídrica vivenciada por moradores de algumas regiões

desse  município,  bem  como  debater  o  contrato  vigente  com  a  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG.

Após,  oriundos  da  audiência  pública  conjunta  realizada  pelas  Comissões  do
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Trabalho, da Previdência e da Ação Social, de Assuntos Municipais e Regionalização,

e de Turismo, Indústria e Cooperativismo realizada em 16/7/15 no Município de Ubá,

são recebidos e submetidos à votação, cada um por sua vez, os requerimentos:

nº 2.750/2015, dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dirceu Ribeiro, Wander Borges

e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta

das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Política Agropecuária

e Agroindustrial,  no Município de Visconde do Rio Branco,  para debater  a cadeia

produtiva do leite da região;

nº 2.751/2015, dos deputados Dirceu Ribeiro, Dalmo Ribeiro Silva, Wander Borges

e  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado às  Secretarias  de

Estado de Planejamento e Gestão e de Transportes, Comunicação e Obras Públicas

pedido  de  providências  para  que  seja  garantida  a  provisão  de  infraestrutura  de

telecomunicações para transmissão de voz e dados em tecnologia de banda larga

para a região que abrange o arranjo produtivo local moveleiro de Ubá;

nº 2.753/2015, dos deputados Dirceu Ribeiro, Dalmo Ribeiro Silva, Wander Borges

e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Governo  pedido  de  providências  para  a  provisão  de  recursos  financeiros

necessários à construção do câmpus da Universidade do Estado de Minas Gerais no

Município de Ubá;

nº  2.822/2015,  dos  deputados  Dirceu  Ribeiro,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Wander

Borges, em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Ubá pedido de

providências  para  proceder  a  melhorias  na  qualidade  da  provisão  dos  serviços

públicos de transporte coletivo municipal;

nº 2.823/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Aeronáutica e à Agência Nacional de Aviação Civil – Anac – pedido de

providências  para  que  seja  dada  celeridade  à  homologação  do  processo  de

ampliação e balizamento noturno do aeroporto regional de Ubá;

nº 2.824/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, do

deputado Wander Borges e do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicitam

seja encaminhado ao Secretário  de Estado de Desenvolvimento Regional,  Política

Urbana e Gestão Metropolitana pedido de informações sobre a análise de viabilidade
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técnica quanto à elaboração de plano de gestão de resíduos sólidos industriais do

arranjo produtivo local moveleiro de Ubá;

nº 2.825/2015, dos deputados Dirceu Pereira, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos

Arantes  e  Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao

Comando Maior do Corpo de Bombeiros Militares do Estado pedido de providências

para provimento de infraestrutura física, material e de recursos humanos do Corpo de

Bombeiros para a região que abrange o pólo moveleiro de Ubá;

nº 2.826/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Defesa social pedido de providências para a nomeação de

peritos médicos legistas aprovados em concurso público homologado pelo governo

estadual, especialmente para a região de Ubá;

nº 2.827/2015, dos deputados Dirceu Ribeiro, Dalmo Ribeiro Silva, Wander Borges

e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Saúde cópias das documentações relativas aos planos de trabalho formulados

pela Irmandade de Nossa Senhora da Saúde – Hospital São Vicente de Paulo –, que

apresentam  demandas  à  referida  secretaria  e  solicitam  providências  para  a  sua

concretização.

A  seguir,  é  aprovado  relatório  da  audiência  pública  conjunta  realizada  pelas

Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência em 29/6/2015 às 14horas, que foi publicado na edição de 15

de agosto 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, 11 de agosto de 2015.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rosângela Reis.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

4/8/2015

Às 11h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Anselmo José
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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

deputado Geraldo Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

presidência informa que a reunião se destina a apreciar proposições da comissão.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Geraldo Pimenta – Wander Borges.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 4/8/2015

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio Mourão e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o deputado Tito Torres, por

indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Está presente,

também, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Duarte Bechir,  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

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

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mails da  Sra.  Adriane

Cristina  da  Cruz,  mãe  de  criança  com  deficiência  física,  solicitando  atenção  em

relação a este público que tem demandas muitos específicas e contínuas. Segunda

ela, apesar de haver assistência fornecida pelo setor público, como, por exemplo, o

SUS e a Apae, ainda há muitos gastos para que as famílias consigam dar a dignidade

necessária  às  crianças  com  deficiência.  Comunica  também  o  recebimento  de

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo em  9/7/2015:  ofício  da  Sra.

Dâmina Pereira, deputada federal. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário.  Após discussão e votação nominal,  é  aprovado, em turno

único,  por  unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  978/2015  (relator:  deputado  Arnaldo

Silva), que recebeu parecer por sua aprovação. Votaram “sim” os deputados Duarte

Bechir,  Bonifácio  Mourão  e  Luiz  Humberto  Carneiro.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  Requerimento  nº  1.549/2015.  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, 11 de agosto de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Tito Torres – Bonifácio Mourão – Arnaldo Silva.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 5/8/2015

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Carlos  Pimenta,  Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado  Paulo  Lamac,  por

indicação da liderança do BMM) e Rogério Correia (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  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 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. Nívia Mônica da Silva, coordenadora

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos

Humanos  e  Apoio  Comunitário  (16/7/2015);  dos  Srs.  Geraldo  Flávio  Vasques,

procurador-geral de Justiça adjunto institucional, Samuel Gazolla Lima, presidente da

Câmara Municipal de Ubá, e Wellington Magalhães, presidente da Câmara Municipal

de Belo Horizonte (16/7/2015); e dos Srs. Antônio Carlos de Alvarenga Freitas, chefe

de gabinete da Polícia Civil, e Leonardo Duque Barbabela, coordenador do Centro de

Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Patrimônio  Público

(18/7/2015). O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.298/2015, em
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turno único, do qual designou como relator o deputado Cristiano Silveira. Passa-se à

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

proposições  da  comissão.  Registra-se  a  presença  dos  deputados  Dilzon  Melo,

Sargento Rodrigues e Vanderlei Miranda. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.828/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência

pública desta comissão para debater o tema "Democracia e participação popular e

suas implicações para os direitos humanos";

nº  2.829/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública desta comissão para debater os conflitos e violações de direitos

humanos em áreas de mineração no Estado;

nº  2.830/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  desta  comissão  para  debater  o  tema "Democracia,  liberdade  e

direitos humanos no Brasil e em Minas Gerais";

nº 2.831/2015, dos deputados Cristiano Silveira, Celinho do Sinttrocel e Gil Pereira,

em que solicitam seja realizada visita conjunta com as Comissões do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social  e  de Minas e Energia ao Congresso Nacional  para

debater a Medida Provisória nº 677/205, que autoriza a Companhia Hidrelétrica do

São Francisco a participar do Fundo de Energia do Nordeste, com a participação de

prefeitos de municípios mineiros atingidos pela referida medida provisória, bem como

representantes da sociedade civil;

nº 2.832/2015, dos deputados Cristiano Silveira, Celinho do Sinttrocel e Gil Pereira,

em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta com as Comissões do

Trabalho,  da Previdência e da Ação Social  e  de  Minas  e Energia para debater  a

Medida  Provisória  nº  677/205,  que  autoriza  a  Companhia  Hidrelétrica  do  São

Francisco  a  participar  do  Fundo  de  Energia  do  Nordeste,  com  a  participação  da

comissão mista destinada a apreciar a matéria no Congresso Nacional;

nº  2.833/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  desta  comissão no Município  de Jequitinhonha para debater  as

denúncias  de  supostos  crimes  de  sequestro  e  tortura  cometidos  pelo  vereador

Adalberto José Pereira e seu irmão, Antônio José Pereira, contra um jovem de 16

anos;
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nº 2.834/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para apuração de

possível assédio moral sofrido pela agente penitenciária Juliana Camila Gomes Lessa

(MASP 1251647-2);

nº 2.835/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao

prefeito  de  Belo  Oriente  pedido  de  informações  sobre  suposta  negligência  na

prestação do serviço de transporte aos estudantes no percurso entre esse município

e o Município de Ipatinga;

nº 2.836/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Leopoldina pedido de providências  para

acompanhamento  do processo em que figura como vítima de erro  médico a Sra.

Maria  Aparecida  Rodrigues  Neto,  uma  vez  que,  até  o  momento,  não  houve

designação de perito para realização da perícia médica;

nº 2.837/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Corregedoria-Geral de Justiça pedido de providências, acompanhado do trecho das

notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,

realizada em 8/4/2015, em que consta a manifestação do Sr. Marcos Antônio Teixeira,

solicitando agilidade na entrega da prestação jurisdicional requerida por seu pai no

Processo nº  139 9311-71 2014.8.13.0024,  atualmente em trânsito na Comarca de

Belo Horizonte, na 32ª Vara;

nº 2.845/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações, acompanhado do trecho

das notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos

realizada em 5/8/2015, em que consta o relato da Sra. Juliana Depra Stelzer sobre a

abordagem  violenta  de  policiais  militares  ao  reprimir  a  manifestação  de  famílias

atingidas por empresas mineradoras, que fechou o trecho da rodovia MG-10, ocorrida

em 30/7/2015, conforme denúncia apresentada na referida reunião;

nº 2.847/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Chefia da Polícia Civil  pedido de providências, acompanhado do trecho das notas

taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada

em 5/8/2015, em que consta o relato do Sr. Adair Pereira de Almeida, de cópia do



881
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

vídeo e documentos apresentados à comissão, para averiguação das denúncias de

ameaça de morte contra ele e contra a comunidade dos geraizeiros do Município de

Grão Mogol;

nº 2.848/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  Polícia  Militar  e  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências,  acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  13ª  Reunião

Ordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada em 5/8/2015, em que consta o

relato  do  Sr.  Adair  Pereira  de  Almeida,  e  de  cópia  do  vídeo  e  dos  documentos

apresentados à comissão, para apuração das denúncias de ameaças de morte contra

ele e contra a comunidade dos geraizeiros, para averiguar se a pessoa que fez as

ameaças é policial, como se identificou, e para aumentar a vigilância policial de forma

a garantir a segurança da comunidade geraizeira no Município de Grão Mogol;

nº 2.849/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao

Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público pedido de

providências,  acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  13ª  Reunião

Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 5/8/2015, em que consta o

relato do Sr. Adair Pereira de Almeida, de cópia do vídeo e documentos apresentados

à comissão, para acompanhamento das denúncias de ameaças de morte contra ele e

contra a comunidade dos geraizeiros no Município de Grão Mogol, e para avaliação

da necessidade de incluí-lo  no  Programa de Proteção de Defensores de  Direitos

Humanos;

nº 2.851/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências,

acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  13ª  Reunião  Ordinária  da

Comissão de Direitos Humanos, realizada em 5/8/2015, em que consta o relato do Sr.

Adair Pereira de Almeida, para que seja realizada inspeção do Instituto Estadual de

Florestas – IEF – com relação ao uso irregular de agrotóxicos no Município de Grão

Mogol, conforme denúncia apresentada na referida reunião;

nº 2.853/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério Público Estadual pedido de providências, acompanhado do trecho das

notas taquigráficas  da  13ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão de Direitos  Humanos,
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realizada em 5/8/2015, em que consta o relato do Sr. Leonário Rosa da Silva Félix, e

de documento apresentado, para apuração das denúncias de venda irregular de lotes

no Município de Mateus Leme.

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 agosto de 2015.

Cristiano Silveira, presidente – Durval Ângelo.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 5/8/2015

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,

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

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

informa que a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  matérias  da  pauta  e  a  votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre

parênteses: ofícios da Sra. Cintia Mendes Moura da Silva, assessora parlamentar do

Gabinete  do  Deputado  Aelton  Freitas,  e  do  Sr.  Júlio  Delgado,  deputado  federal

(9/7/2015); e da Sra. Dâmina Pereira, deputada federal, e do Sr. Rodrigo Pacheco,

deputado  federal  (16/7/2015).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 26, 1.033, 1.299, 1.493, 1.505, 1.507 e 1.510/2015,

em turno único (Celinho do Sinttrocel);  1.509, 1.514 e 1.661/2015, em turno único

(Geisa Teixeira), e 1.203 e 1.520/2015, em turno único (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.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres: pela rejeição,

em turno único, do Projeto de Lei nº 400/2015 (relatora: deputada Geisa Teixeira, em
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virtude  de  redistribuição);  pela  aprovação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº

627/2015  (relatora:  deputada  Geisa  Teixeira)  e  pela  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1, em turno único, do Projeto de Lei nº 698/2015 (relatora: 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,

por  unanimidade,  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.204  (relator:  deputado  Celinho  do

Sinttrocel)  com a  Emenda nº  1;  1.190/2015 (relatora:  deputada Geisa  Teixeira)  e

1.194,  1.208,  1.275  e  1.506/2015  (relator:  deputado  Celinho  do  Sinttrocel)  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.292 e 1.297/2015. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 692, 990, 992, 1.112 e 1.151/2015. 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 2.751/2015, dos deputados Dirceu Ribeiro, Dalmo Ribeiro Silva, Wander Borges

e  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado às  Secretarias  de

Estado de Planejamento e Gestão e de Transportes, Comunicação e Obras Públicas

pedido  de  providências  para  que  seja  garantida  a  provisão  de  infraestrutura  de

telecomunicações para transmissão de voz e dados em tecnologia de banda larga

para a região que abrange o arranjo produtivo local moveleiro de Ubá;

nº 2.753/2015, dos deputados Dirceu Ribeiro, Dalmo Ribeiro Silva, Wander Borges

e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Governo  pedido  de  providências  para  provisão  de  recursos  financeiros

necessários à construção do câmpus da Universidade do Estado de Minas Gerais no

Município de Ubá;

nº  2.822/2015,  dos  deputados  Dirceu  Ribeiro,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Wander

Borges, em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Ubá pedido de

providências com vistas a melhorias na qualidade da provisão dos serviços públicos

de transporte coletivo municipal;
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nº 2.823/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  da  Aeronáutica  e  à  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  pedido  de

providências com vistas a celeridade na homologação do processo de ampliação e

balizamento noturno do Aeroporto Regional de Ubá;

nº 2.824/2015, dos deputados Dirceu Ribeiro, Dalmo Ribeiro Silva, Wander Borges

e  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  secretário  de

Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana pedido

de informações sobre a análise de viabilidade técnica de elaboração de plano de

gestão de resíduos sólidos industriais do arranjo produtivo local moveleiro de Ubá;

nº 2.825/2015, dos deputados Dirceu Pereira, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos

Arantes e Wander  Borges,  em que solicitam seja encaminhado às Secretarias  de

Estado de Planejamento e Gestão e de Defesa Social e ao Comando-Geral do Corpo

de  Bombeiros  Militares  do  Estado  pedido  de  providências  para  o  provimento  de

infraestrutura física, material e de recursos humanos do Corpo de Bombeiros para a

região que abrange o polo moveleiro de Ubá;

nº 2.826/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para a nomeação de

peritos médicos-legistas aprovados em concurso público homologado pelo governo

estadual, especialmente para a região de Ubá;

nº 2.827/2015, dos deputados Dirceu Ribeiro, Dalmo Ribeiro Silva, Wander Borges

e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Saúde cópia da documentação relativa aos planos de trabalho formulados pela

Irmandade de Nossa Senhora da Saúde – Hospital São Vicente de Paulo, bem como

pedido de providências para a sua concretização;

nº 2.838/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública desta comissão para debater sobre valores de tarifas, planilhas de

custo, subsídios governamentais e variação salarial relativos ao transporte coletivo de

passageiros urbanos e intermunicipais na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 2.840/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública desta comissão para debater o Projeto de Lei nº 4.245/2015, de

autoria do deputado federal Wadson Ribeiro, que versa sobre a regulamentação do
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exercício das atividades de mototaxista e motoboy na Região Metropolitana do Vale

do Aço;

nº 2.841/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública desta comissão para debater o Projeto de Lei nº 4.245/2015, de

autoria do deputado federal Wadson Ribeiro, que versa sobre a regulamentação do

exercício das atividades de mototaxista e motoboy na Região Metropolitana de Belo

Horizonte;

nº 2.842/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública desta comissão para debater o Projeto de Lei nº 4.245/2015, de

autoria do deputado federal Wadson Ribeiro, que versa sobre a regulamentação do

exercício das atividades de mototaxista e motoboy na Região do Vale do Rio Doce;

nº 2.843/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência  pública  desta  comissão  para  debater  a  ausência  de  cobradores  nos

trasportes  coletivos  urbanos  e  intermunicipais  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/8/2015

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Bosco e Dilzon Melo (substituindo o deputado João Vítor Xavier,  por indicação da

liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o  presidente,  deputado  Gil  Pereira,  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  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
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proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 1.416/2015. 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 2.891/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel, Cristiano Silveira e Gil Pereira,

em  que  solicitam  seja  realizada  visita  conjunta,  com  as  Comissões  de  Direitos

Humanos e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, ao Congresso Nacional,

para debater a Medida Provisória nº 677/2015, que autoriza a Companhia Hidrelétrica

do São Francisco a participar do Fundo de Energia do Nordeste com a participação

de  prefeitos  de  municípios  mineiros  atingidos,  bem  como  representantes  da

sociedade civil;

nº 2.892/2015, dos deputados Gil Pereira, Celinho do Sinttrocel e Cristiano Silveira,

em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta, com as Comissões de

Direitos Humanos e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para debater a

Medida  Provisória  nº  677/2015,  que  autoriza  a  Companhia  Hidrelétrica  do  São

Francisco  a  participar  do  Fundo  de  Energia  do  Nordeste  com  a  participação  da

comissão mista destinada a apreciar a matéria no Congresso Nacional;

nº 2.893/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais para debater as falhas na

rede de iluminação pública do Município de Belo Horizonte;

nº  2.894/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Gil  Pereira,  Thiago  Cota,  Arlen

Santiago e Fábio Cherem, em que solicitam seja realizada audiência pública,  nos

Municípios de Pirapora e Montes Claros, para debater os custos do fornecimento de

energia,  as alternativas de energias renováveis  no Norte de Minas, bem como as

disposições da Medida Provisória nº 677/2015 (emendado pelo deputado Gil Pereira);

nº  2.896/2015,  do  deputado  Neilando  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública, no Município de Teófilo Otôni, para debater a implementação de

políticas públicas no processo de produção de pedras preciosas;

nº  2.897/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  pedido  de  providências  para  elaborar

normas técnicas para tubos a vácuo destinados à energia solar;
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nº  2.898/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  implantar

iluminação pública por energia solar nas entradas das cidades e nos poços artesianos

onde existe dificuldade de acesso à energia elétrica;

nº 2.899/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para

debater acerca o cultivo e a utilização do bambu como fonte de biomassa no Brasil e

no Estado de Minas Gerais.

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

convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  em

10/8/2015,  às  14h30min,  com  a  finalidade  de  debater  a  implantação  da  agência

estadual de energia elétrica, a energia solar fotovoltaica e o aumento da conta de

energia dos irrigantes do Estado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2015.

Gil Pereira, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 6/8/2015

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Douglas  Melo,  Noraldino  Júnior  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Dilzon  Melo  e  Gil  Pereira.

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. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Marcelo

Rodrigo  Barbosa,  coordenador  do  Procon  Assembleia,  encaminhando  relatório  de

pesquisa  de  preços  de  produtos  nas  lanchonetes  do  Aeroporto  Internacional  de

Confins. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no  Diário

do Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Ricardo

Mascarenhas  Lopes  Cançado  Diniz  (2),  diretor  de  Relações  Institucionais  e
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Corporativas  da  Regional  Vivo  Minas  (9/7/2015  e  16/7/2015);  e  Plínio  Lacerda

Martins, promotor de justiça (16/7/2015). 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 pareceres pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

156/2015 (relator: deputado Elismar Prado); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 212/2015 (relator: deputado Noraldino Júnior). O parecer sobre o Projeto de

Lei  nº 222/2015, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo 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

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

requerimentos:

nº  2.904/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Segurança  Pública  para  discutir

crimes  de  ordem  econômica,  formação  de quadrilha  e  crimes  conexos  a  fraudes

envolvendo os postos de gasolina no Estado de Minas Gerais, relativas a bombas de

combustíveis  adulteradas,  conforme  publicação  no  jornal  Folha  de  S.  Paulo em

2/8/2015;

nº 2.905/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Ipem, ao Procon-MG e à Agência Nacional do Petróleo pedido de providências

para  que  procedam  à  fiscalização  inopinada  para  aferimento  de  bombas  de

combustível nos postos de gasolina a fim de verificar sua calibragem;

nº  2.906/2015,  do  deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja realizada visita

inopinada desta comissão aos restaurantes populares de Sete Lagoas com o objetivo

de averiguar o aumento de 100% no preço da refeição;

nº 2.907/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita sejam encaminhados à

Concessionária  BH-Airport  levantamento efetuado pelo  Procon-ALMG comparando

preços praticados por fornecedores no Aeroporto de Confins e em shoppings de Belo

Horizonte e pedido de informações sobre as discrepâncias constatadas.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:
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nº 2.900/2015,  do deputado Douglas Melo,  em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal  de Sete Lagoas pedido de providências  para que não haja o

aumento abusivo de 100% no valor da refeição servida no restaurante popular do

município;

nº 2.901/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater o processo de regulamentação do uso e de licença de veículo

automotor que comercialize alimento diretamente ao consumidor;

nº 2.902/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater irregularidades nos estacionamentos de Belo Horizonte;

nº 2.903/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  discutir  sobre  a  cobrança  retroativa  da  Alíquota  de  Imposto  sobre

Transmissão de Bens e Imóveis.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2015.

Elismar Prado, presidente – Sargento Rodrigues – Noraldino Júnior.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 6/8/2015

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Noraldino Júnior e Leandro Genaro (substituindo o deputado Agostinho

Patrus  Filho,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Noraldino  Júnior,

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  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mail da  Sra.  Luciana

Imaculada de Paula, promotora de justiça do Gedef-MPMG, justificando sua ausência

em reunião devido a compromissos anteriormente assumidos, e ofício do Sr. Thiago

Cássio  Pedrosa  Mapa,  presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de  Ouro  Preto,

publicado no Diário Legislativo em 16/7/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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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 2.908/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

delegado de Polícia de Almenara pedido de informações sobre a matança irregular de

cães no canil municipal desse município e cópia do inquérito policial aberto para esse

caso;

nº 2.909/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Delegacia Regional de Polícia Civil de Montes Claros pedido de providências com

vistas a investigar o episódio em que um cão foi encontrado nesse município com

graves ferimentos e cortes, sujo de piche e amarrado dentro de um saco;

nº 2.910/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Maria  da  Fé pedido  de providências  para  que seja

instaurado inquérito policial para apurar o crime de envenenamento que vitimou ao

menos 10 cães nesse município;

nº 2.911/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a vereadora Denise Max, da Câmara Municipal de Uberaba, pela

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 915, que altera o código de posturas

do município e proíbe expressamente maltratar animais ou praticar atos de crueldade

contra eles e o uso de chicote para estímulo e correção de animais;

nº 2.912/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja

realizada audiência pública desta comissão para debater a proposta do Projeto de Lei

nº  351/2015,  do  Senado  Federal,  de  determinar  que  “os  animais  não  serão

considerados coisas”;

nº 2.913/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Anselmo José Domingos, em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  prefeito  municipal  de  Contagem  pedido  de

informações sobre os termos do contrato de aluguel da Unidade Móvel Veterinária

conhecida com 'castramóvel' e o relatório dos procedimentos de castração realizados

desde a sua aquisição;

nº 2.914/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Anselmo José Domingos, em que
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solicitam seja realizada visita desta comissão ao Centro de Controle de Zoonoses de

Contagem com a finalidade de verificar as condições de funcionamento do local;

nº  2.915/2015,  da  deputada  Ione Pinheiro  e  dos  deputados  Noraldino  Júnior,  e

Leandro Genaro, em que solicitam seja realizada visita desta comissão à Presidência

do Conselho Federal em Minas Gerais com a finalidade de avaliar o cumprimento das

promessas de realização de vistoria e emissão de laudo técnico sobre as condições

dos animais disponíveis para comercialização no Mercado Central de Belo Horizonte.

São  recebidos  pela  presidência  os  seguintes  requerimentos  para  posterior

apreciação:

nº 2.916/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja

encaminhado  ao  Sr.  Délio  Malheiros,  vice-prefeito  de  Belo  Horizonte,  as  notas

taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária desta comissão, que debateu o uso de

veículos de tração animal e alternativas à utilização desse meio de transporte, para

conhecimento;

nº 2.917/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja

realizada visita desta comissão à Associação dos Condutores de Veículos de Tração

Animal de Belo Horizonte com a finalidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelos

condutores no que se refere ao trato dos animais, o contexto social dos trabalhadores

e a destinação dos animais que não possuem mais condições de tracionar;

nº 2.918/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja

realizada  audiência  pública  desta  comissão  para  debater  as  políticas  públicas

voltadas para a proteção animal e o funcionamento dos Centros de Castração e da

Coordenadoria de Proteção Animal de Belo Horizonte;

nº 2.919/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, em que solicitam seja

realizada  visita  desta  comissão  à  fazenda  da  Fundação  Ezequiel  Dias  com  a

finalidade de conhecer a situação dos cavalos mantidos por essa instituição;

nº 2.920/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para que seja regulamentada a

Lei Municipal nº 10.119, de 2011, que objetiva disciplinar o trabalho dos carroceiros

na capital, e para que sejam propiciadas as condições para a efetiva fiscalização da

prática de maus-tratos contra os animais;
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nº 2.921/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  Especializada  de  Investigação  de  Crimes  contra  a  Fauna  de  Belo

Horizonte  pedido  de  providências  para  que seja  instaurado  inquérito  policial  para

averiguar a autoria e a materialidade da prática do crime ambiental noticiado pelo

jornal O Tempo de 6 de julho de 2015, além da responsabilização penal do autor ou

autores.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Ione Pinheiro – Glaycon Franco.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA

E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/8/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e o

deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a debater o diagnóstico dos recursos existentes nos municípios do Sistema

Único de Assistência Social e as estratégias para sua devida aplicação. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ieda Maria Nobre de

Castro, secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome; Maria Alves de Souza, presidente do Conselho Estadual

de  Assistência  Social;  Júlia  Maria  Muniz  Restori,  presidente  do  Colegiado  dos

Gestores  Municipais  de  Assistência  Social  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Paola

Domingues  Botelho  Reis  de  Nazareth,  promotora  de  justiça  e  coordenadora  do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos das Crianças e

dos  Adolescentes;  e  os  Srs.  André  Quintão,  secretário  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento  Social;  Márcio  Rosa  Portes,  subsecretário  de  Ensino  Superior,

representando  Miguel  Corrêa  da  Silva  Júnior,  secretário  de  Estado  de  Ciência,
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Tecnologia  e  Ensino  Superior;  Antônio  Júlio  de  Faria,  presidente  da  Associação

Mineira de Municípios; Roberto do Nascimento Rodrigues, presidente da Fundação

João  Pinheiro;  e  Luís  Emílio  Pinheiro  Naves,  diretor  da  Secretaria-Geral  da

Presidência,  representando  Sebastião  Helvécio  Ramos  de  Castro,  presidente  do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento

à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações  inciais  e  concede  a  palavra  à  deputada  Geisa  Teixeira  para  que

também o faça. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

7/8/2015

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira

e Durval Ângelo, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, as

deputadas Marília Campos e Geisa Teixeira e o deputado Rogério Correia. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cristiano  Silveira,  declara  aberta  a

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

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a debater o tema "Democracia e participação popular e suas implicações

para os direitos humanos" e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs. Nilmário Miranda,

secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania; César

Cristiano  de  Lima,  subsecretário  de  Gestão  da  Estratégia  Governamental  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Reginaldo Lopes, deputado federal;

Leonardo Boff, teólogo, escritor e professor universitário, que são convidados a tomar
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assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Durval Ângelo, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

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

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Cristiano Silveira, presidente – Carlos Pimenta – Professor Neivaldo.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/8/2015

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Gil  Pereira,

membro da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Bonifácio

Mourão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Gustavo  Corrêa,  Wander  Borges,  Inácio  Franco  e

Geraldo Pimenta. Havendo número regimental, o presidente, deputado Gil  Pereira,

declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a debater a implantação da agência estadual de energia elétrica, a energia

solar fotovoltaica e o aumento da conta de energia dos irrigantes do Estado e ainda a

discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ana Raquel Paiva Martins, gerente da Área de

Infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

–, representando o presidente desse banco; e os Srs. Altino Ventura Filho, secretário

de  Planejamento  e  Desenvolvimento  Energético,  representando  o  ministro  Carlos

Eduardo de Souza  Braga;  Altamir  de Araújo  Rôso Filho,  secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico; João Nilton Castro Martins, superintendente do Banco

do  Nordeste  –  BNB;  Roberto  Simões,  presidente  da  Federação  da  Agricultura  e

Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg; Mauro Borges Lemos, presidente da

Cemig; Romeu Donizete Rufino, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica

– Aneel; José da Costa Carvalho Neto, presidente da Eletrobras; Nelson Colaferro
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Júnior, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia

Solar Fotovoltaica – Absolar; Luiz Felipe da Silva Velloso, assistente da presidência

de Furnas Centrais Elétricas S.A., representando o presidente dessa empresa; Mário

Campos Ferreira Filho, presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool

no  Estado  de  Minas  Gerais  –  Siamig;  Nelson  Fonseca  Leite,  presidente  da

Associação  Brasileira  das  Distribuidoras  de  Energia  Elétrica  –  Abradee;  Eduardo

Márcio Teixeira Nery, membro da Câmara da Indústria de Energia, representando o

presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg; Edivan

Roberto  Alves  Cardoso,  diretor  da  Associação  Mineira  de  Municípios  –  AMM  –,

representando o presidente dessa associação; César Emílio Lopes Oliveira, prefeito

municipal  de  Capitão  Enéas  e presidente  da  Associação  dos  Municípios  da  Área

Mineira  da  Sudene  –  Amams;  Augusto  Celso  Franco  Drummond,  presidente  da

Sociedade Mineira de Engenheiros; e José Ciro Mota, diretor da Acminas, 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.  A

presidência  prorroga  a  reunião  por  mais  uma hora  e,  posteriormente,  recebe  do

Sr.Uilton Roberto Rocha, consultor da Agência de Desenvolvimento da Região Norte

de Minas Gerais – Adenor –, documento com contribuições da agência sobre o tema.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2015.

Bosco, presidente – Glaycon Franco – Dilzon Melo.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 11/8/2015

Às 10h8min, 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
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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 matérias constantes na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no Diário

do  Legislativo de  6/8/2015:  ofícios  dos  Srs.  Carlos  Evandro  Coelho  da  Fonseca,

superintendente regional do Dnit no Estado de Minas Gerais; Joselito Rodrigues de

Castro,  diretor  executivo  da  AB  Nascentes  das  Gerais;  Estêvão  Ferreira  Couto,

defensor público federal da Defensoria Pública da União; Humberto Pereira de Abreu

Júnior,  superintendente  da  Superintendência  de  Desenvolvimento  da  Capital  –

Sudecap –; e Rafael Camargo Huhn, presidente da Câmara de Pouso Alegre. 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.  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 1.613/2015. 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  2.922/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para

debater, no Distrito de Sagarana, no Município de Arinos, a integração dos órgãos e

entidades  dos  governos  federal  e  estadual  nas  ações  e  nas  intervenções  pelo

desenvolvimento  sustentável  em  curso  na  Bacia  do  Rio  Urucuia,  a  atuação  do

parlamento do sertão e o funcionamento do Consórcio dos Municípios das Bacias dos

Rios Urucuia e Cariranha;

nº 2.923/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para

debater a renovação dos contratos de permissão das unidades lotéricas da Caixa

Econômica Federal, questionados pelo Tribunal de Contas da União, bem como os

efeitos da Lei Federal nº 12.869, de 2013, que dispõe sobre o exercício da atividade e

a remuneração do permissionário lotérico e dá outras providências;
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nº 2.924/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater  a

instalação de radares eletrônicos em Belo Horizonte;

nº 2.925/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

debater a prestação de serviços de transporte privado por meio do aplicativo Uber;

nº 2.926/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização no Município de Betim

para debater a regularização fundiária da Colônia Santa Izabel, assentada em área

de domínio da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Geisa Teixeira.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

11/8/2015

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Anselmo José

Domingos, Geraldo Pimenta e Wander Borges, membros da supracitada comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Anselmo  José  Domingos,

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

Wander Borges,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

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

proposições  da  comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses:  Projetos  de Lei  nºs  1.560/2015,  em turno único  (Geraldo Pimenta);  e

1.347/2015,  em turno único (João Vítor  Xavier).  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
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aprovados, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 811/2015 e 1.528/2015. 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

2.927/2015, dos deputados Rogério Correia e Alencar da Silveira Jr., em que solicitam

seja realizada audiência pública para debater a exploração do espaço da esplanada

do Estádio Governador Magalhães Pinto e buscar entendimentos para priorizar os

feirantes  que  trabalhavam  no  local  até  o  mês  de  junho  de  2010.  Registra-se  a

presença do Sr. Ernani Marcos do Carmo, vice-presidente da Federação Mineira de

Futebol.  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 agosto de 2015.

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

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 11/8/2015

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Iran Barbosa,

Douglas Melo e Elismar Prado, membros da supracitada comissão. Está presente,

também, o deputado Professor Neivaldo. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Iran  Barbosa,  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  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  do  Sr.  Waldir  Salvador,  representante  da  Csul

Desenvolvimento Urbano, publicado no Diário do Legislativo de 6/8/2015, informando

que o material apresentado na audiência pública de 11/6/2015 se encontra disponível

no  site da empresa,  na aba Menu – Downloads, conforme solicitado por  meio do

Requerimento nº 2.303/2015, e do Sr. Werberth Antônio Lisboa, vice-presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas  de Januária  e da Associação Comercial,  Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Januária – CDL/ACI de Januária –, entregue durante o

Seminário  das  Águas,  denunciando  o  desmatamento  regional  e  as  atividades  de
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intervenções ambientais que estão ocorrendo na Área de Proteção Ambiental do Rio

Pandeiros – APA Pandeiros – e solicitando apoio para fiscalização e implementação

de medidas cabíveis para conter essas atividades. 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 2.956/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater,  no Município de Brumadinho,  soluções e alternativas para a

escassez hídrica vivenciada por moradores de algumas regiões do município, bem

como  o  contrato  vigente  com  a  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –

Copasa;

nº 2.957/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater, no Município de Santa Luzia, a situação atual da coleta e do

tratamento de esgoto;

nº 2.958/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater, no Município de Ribeirão das Neves, a situação atual da coleta

e do tratamento de esgoto;

nº 2.959/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater o papel da Copasa como empresa de saneamento básico e sua

atuação na coleta e no tratamento de resíduos sólidos;

nº 2.960/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja encaminhado ao

Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  –  Igam  –  pedido  de  providências  para

determinar o nível de deterioração do estoque de água do Estado devido à poluição

dos mananciais criados pelo despejo indiscriminado de esgoto não tratado;

nº 2.961/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater as ações da Copasa para garantir o abastecimento de água na

Região Metropolitana de Belo Horizonte até o final do corrente ano, bem como para

os anos seguintes.

Registra-se a presença do deputado Leandro Genaro. 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, 13 de agosto de 2015.

Iran Barbosa, presidente – Ricardo Faria – Celinho do Sinttrocel – Geraldo Pimenta.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/8/2015

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Thiago Cota e Tito Torres, membros da

supracitada comissão.  Está presente  também o deputado Antônio  Carlos  Arantes.

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  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Adriano Santhiago de Oliveira, secretário de Mudanças

Climáticas e Qualidade Ambiental (substituto) do Ministério do Meio Ambiente; Djair

Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério da Integração

Nacional (3); Francisco das Chagas Ribeiro Filho, diretor do Departamento de Crédito

Fundiário  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário;  e  Gabriel  Ferreira  Bartholo,

gerente-geral  da  Embrapa  Café  (6/8/2015);  Wieland  Silberschneider,  secretário

adjunto de Planejamento (8/8/2015). O presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 212/2015 (deputado Felipe Attiê); 919/2015 (deputado

Rogério Correia); e 1.095/2015 (deputado Tiago Ulisses), todos no 1º turno. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

2.544/2015  é  retirado  de  pauta  por  determinação  do  presidente  por  não  cumprir

pressupostos regimentais. O Projeto de Lei 699/2015 é convertido em diligência ao

autor e à Secretaria de Estado de Casa Civil. 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
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1.514/2015. 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 2.980/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja realizada reunião

desta comissão com a presença do Sr. Afonso Bicalho Beltrão, secretário de Estado

de Fazenda, para prestar informações sobre os levantamentos e diagnósticos que

estão  sendo  realizados  pela  secretaria  em  relação  aos  regimes  especiais  de

tributação  em  vigor  e  as  perspectivas  de  adoção  de  novas  regras  para  a  sua

concessão;

nº 2.985/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião

desta comissão com a presença do Sr. Afonso Bicalho Beltrão, secretário de Estado

de Fazenda, ou de seu representante para debater o tratamento tributário dispensado

ao comércio atacadista relativo ao ICMS, e especialmente a Resolução nº 4.800, de

2015.

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 de hoje, às 17h15min, para apreciação do parecer do Projeto de Lei nº

2.544/2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses,  presidente  –  Arnaldo  Silva  –  Thiago Cota  –  Tito  Torres  –  Celise

Laviola – Durval Ângelo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 16/2015

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

Daniel Lisbeni Marra Fonseca para a diretoria-geral do Instituto de Geoinformação e

Tecnologia – Igtec –, por meio da Mensagem nº 22/2015,  publicada no  Diário do

Legislativo de 21/5/2015.



902
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 do indicado,

que  respondeu adequadamente  às  indagações  a  ele  direcionadas,  demonstrando

estar apto para exercer a direção superior dessa entidade.

Por essa razão, não encontramos óbice à sua condução para a diretoria-geral do

Igtec.

Conclusão

Pelas razões  expostas,  opinamos pela aprovação da Indicação nº 16/2015,  que

sugere o nome de Daniel Lisbeni Marra Fonseca para o cargo de diretor-geral do

Igtec.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Professor Neivaldo, presidente – Paulo Lamac, relator – Fábio Cherem.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 385/2015

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Instituição de Ajuda aos Portadores do Câncer – Ágape

–, com sede no Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 385/2015 pretende declarar de utilidade pública a Instituição de

Ajuda aos Portadores do Câncer – Ágape –, com sede no Município de Contagem,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo a assistência social e o desenvolvimento de atividades de apoio ao

tratamento do câncer.

Com esse propósito, a instituição presta apoio nutricional, psicológico e financeiro

através  da  oferta  de  medicamentos,  suplementos  alimentares,  ajuda  para  o

deslocamento aos hospitais, fraldas geriátricas e outros.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  Instituição  no

Município de Contagem, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 385/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 705/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  deputado  Fred Costa,  o  projeto  de  lei  em análise,  resultante  do

desarquivamento  do Projeto  de Lei  nº  1.048/2011,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual de Mobilização contra o Aquecimento Global.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por ela

apresentado.

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 o Projeto de Lei nº 705/2015, instituir,  no calendário oficial  do

Estado, o Dia Estadual de Mobilização contra o Aquecimento Global, a ser celebrado,

anualmente, no dia 16 de setembro.

Conforme consta na justificação do texto, "a propositura (...) visa à criação de meios

de divulgação, informação e de ações governamentais sobre o assunto, com o intuito

de educar e conscientizar toda a sociedade, principalmente as crianças e os jovens

em formação, sobre as medidas a serem tomadas para que se evite a aceleração das

mudanças  climáticas,  o que provoca o  aquecimento  global,  causador  de  sérios  e

danosos problemas a nós, seres humanos".

Julgamos meritória a ideia de dedicar uma data à propagação do conhecimento

sobre o assunto, ao debate acerca dos problemas ambientais e ao incentivo a ações

de mitigação do aquecimento global.
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Conforme se argumenta na própria justificação do projeto, o aquecimento global é

efeito das mudanças climáticas. O aumento da emissão de gases de efeito estufa –

GEEs –, como o dióxido de carbono – CO2 –, é considerado, por muitos, a principal

causa  do  aquecimento  global  e  das  mudanças  no  clima.  Estudos  do  Painel

Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU – IPCC –, apresentados ainda

em 2013,  comprovaram que a ação humana tem intensificado e provocado essas

mudanças,  principalmente  por  conta  da  emissão  em  excesso  de GEEs,  seja  por

queima de combustíveis fósseis para geração de energia ou por desmatamento.

É  necessário,  pois,  conscientizar  a  população,  principalmente  os  jovens  e  as

crianças, sobre o peso das intervenções humanas no meio ambiente. Essa é uma

tarefa  árdua  e  depende  de  ações  efetivas,  muitas  das  quais  poderão  ser

desenvolvidas a partir da mobilização feita em um dia especificamente consagrado a

esse fim.

Dessa forma, consideramos que a matéria merece prosperar nesta Casa na forma

do  substitutivo  da  comissão  que  nos  precedeu  na  análise,  proposto  para  sanar

impropriedades constantes no texto original.

Conclusão

Somos,  pois,  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  705/2015  na  forma  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Cássio Soares, presidente – Inácio Franco, relator – Dilzon Melo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.180/2015

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Médica de Governador Valadares,

com sede no Município de Governador Valadares.

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 1.180/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Médica de Governador Valadares, com sede no Município de Governador Valadares,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo congregar os médicos da região Leste de Minas Gerais com o objetivo

de  defesa  geral  da  categoria  nos  terrenos  científico,  cultural,  ético,  social  e

econômico, bem como lutar pela melhoria de suas condições de trabalho.

Com esse propósito, a instituição busca contribuir para a elaboração da política de

saúde e o aperfeiçoamento do sistema médico-assistencial do País; e, participar, com

as autoridades públicas, da promoção de campanhas de saúde coletiva, na educação

da comunidade para a preservação e a recuperação da saúde, na prevenção e no

combate às epidemias e na solução dos problemas de assistência médica em Minas

Gerais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Médica  de

Governador Valadares, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.180/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.260/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Mucambinho e Morcego,

com sede no Município de Felixlândia.

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 1.260/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Mucambinho e Morcego, com sede no Município de Felixlândia, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo  congregar  órgãos  e  pessoas  interessadas  na  melhoria  das  condições

socioeconômicas da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  de  assistência  social  e

promoção  humana,  proteção  à  família  com  programas  de  atenção  à  criança,  ao

adolescente e ao idoso; defesa do consumidor; combate à fome e à pobreza por meio

de programas de hortas comunitárias de distribuição gratuita; incentivo ao esporte, ao

lazer e à cultura.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Mucambinho e Morcego, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.260/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.421/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado Gilberto  Abramo,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem por

objetivo declarar  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  Rosa de Saron –

Acros –, com sede no Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.421/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária Rosa de Saron – Acros –, com sede no Município de Contagem, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo a promoção de direitos sociais.

Com esse propósito,  a  instituição busca promover  gratuitamente  a  educação,  a

assistência  social,  a  cultura,  a  defesa  e  preservação  do  patrimônio  histórico  e

artístico, a segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento econômico e social e

o combate à pobreza.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Rosa de Saron – Acros –, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.421/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.509/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Lafayette Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Santa Rosa

– Codesanta –, com sede no Município de Japonvar.

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 1509/2015 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento de Santa Rosa – Codesanta –, com sede no Município de Japonvar,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como  escopo  promover  ações  e  prestar  serviços  gratuitos  de  atenção  as

necessidades da criança e da família.  Para tanto, prioriza a primeira infância e o
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desenvolvimento integral da criança, por meio da busca e da construção de propostas

efetivas de promoção e proteção da vida individual e coletiva.

Com esse propósito, a instituição busca promover a educação e a saúde da criança

e da família e contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas

intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal, para garantir a universalidade e

a qualidade na atenção à criança e na proteção a sua família, a fim de concretizar o

direito  e  as  oportunidades  de  acesso  aos  serviços  socioculturais  necessários  ao

desenvolvimento humano e social.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Conselho  de

Desenvolvimento de Santa Rosa – Codesanta – consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1509/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.514/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Desamparados

Padre Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de Mutum.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.514/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Lar  dos  Idosos  Desamparados  Padre  Júlio  Maria  de  Lombaerde,  com  sede  no

Município de Mutum, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
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beneficente,  que  tem  como  escopo  dedicar-se  as  obras  de  promoção  humana,

beneficente, filantrópica e de assistência social.

Com esse propósito, a instituição busca promover assistência às pessoas idosas

carentes e desamparadas, a partir de 55 anos de idade, de ambos os sexos.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º  de  seu  estatuto.  Assim,  sugeriu-se  alterar  o  art.  1º  da  proposição  em  análise

dando-lhe a seguinte redação: “Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Lar dos

Idosos Desamparados Padre Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de

Mutum.”

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Lar dos Idosos

Desamparados Padre Júlio Maria de Lombaerde, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.514/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.544/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Naque Nanuque – Aconan

–, com sede no Município de Açucena.

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 1.544/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Naque Nanuque – Aconan –, com sede no Município de Açucena,
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pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo assistir,  promover  e  valorizar  pessoas  ou grupos  desamparados ou

menos favorecidos.

Com esse propósito, a instituição busca amparar a criança e o adolescente que

vivem à margem da sociedade, em razão da exclusão social ou de circunstâncias que

tenham dado causa a abandono ou desamparo, visando à sua inclusão social e ao

suprimento  de  suas  necessidades  essenciais  à  vida  e  à  cidadania;  promover  o

desenvolvimento social e o combate à pobreza e apoiar os idosos proporcionando-

lhes uma vida socialmente menos injusta.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária de

Naque Nanuque no Município de Açucena, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.544/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.560/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Floresta Clube Dr. Henri Meyers – FCHM –, com sede

no Município de João Monlevade.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública o Floresta Clube

Dr. Henri Meyers – FCHM –, com sede no Município de João Monlevade, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo representar a
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classe de pescadores e atiradores amadoristas, defendê-los e organizar a prática do

esporte da pesca e tiro.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  atua  na  proteção,  recuperação  e

defesa do meio ambiente, da paisagem natural, cultural, histórica e social, busca a

defesa e a proteção da Bacia Hidrográfica do Rio das Pacas e dos Rios Piracicaba e

Doce e  realiza trabalhos voltados à educação ambiental,  além de utilizar  fibras  e

sementes naturais para a produção de mudas e artesanato.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos

cidadãos do Município de João Monlevade, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.560/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Geraldo Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.661/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas

da Previdência Social e do Regime Estatutário de Itajubá e Região – Asaprevi –, com

sede no Município de Itajubá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.661/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social e do Regime Estatutário de

Itajubá e Região – Asaprevi –, com sede no Município de Itajubá, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
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coordenação, a proteção e a representação da classe de aposentados e pensionistas,

perante os órgãos da Previdência Social, os regidos pelo regime estatutário e demais

entidades conveniadas, objetivando a solidariedade, a promoção social, defesa dos

direitos e interesses de seus representados em níveis municipal e regional.

Com esse propósito, a instituição promove a divulgação, o estudo e debates de

temas de interesse dos idosos; orientação e esclarecimentos aos seus associados

sobre  capacidades  e  atividades  produtivas  compatíveis  com  a  terceira  idade,  por

meio de eventos como simpósios, seminários, conferências e atividades esportivas e

culturais, objetivando melhoria da qualidade de vida de seus filiados.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Aposentados

e Pensionistas da Previdência Social e do Regime Estatutário de Itajubá e Região –

Asaprevi –, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.661/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.085/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado João Alberto, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Helena – ACSH –, com

sede no Município de Augusto de Lima.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.085/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Santa Helena – ACSH –, com sede no Município de Augusto de Lima,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
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como  escopo  organizar  e  promover  a  melhoria  da  comunidade  por  meio  de

campanhas  e  mutirões,  cursos  profissionalizantes,  culturais  e  outros  de  interesse

comunitário.

Com esse propósito,  a instituição busca promover  atividades sociais,  culturais e

desportivas que permitam o pleno desenvolvimento e crescimento humano;  firmar

convênios com associações congêneres, autarquias e entidades federais, estaduais e

municipais; e criar unidades de trabalho, tais como creches, escolas, hortas e outras

unidades de produção comunitária.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Santa Helena no Município de Augusto de Lima, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.085/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.092/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.999/2014, autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Caeté o imóvel que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  17/4/2015,  foi  a  matéria  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da proposição, nos termos do art. 188 e do art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Na reunião de 3/6/2015, a relatoria solicitou, nos termos do art. 301 do Regimento

Interno,  fosse o  projeto encaminhado à Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de

Relações Institucionais, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do

imóvel e sobre possíveis óbices à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 1.092/2015 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de Caeté imóvel com área de 10.000m², localizado no Distrito de Roças

Novas, na região denominada Engenho do Batista, nesse município, registrado sob o

nº 5.160, a fls. 119 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis de Caeté.

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, entre outros institutos previstos na lei.

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 que o imóvel será utilizado para a construção de uma escola municipal, visando

atender à necessidade de novas vagas para o ensino fundamental.

Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão

do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe  esclarecer  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais enviou a Nota Técnica nº 10/2015, em que a Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão manifesta-se favoravelmente à doação pretendida, uma vez

que a Polícia Militar  de Minas Gerais, que detém o vínculo do imóvel,  não possui

interesse em continuar utilizando-o e também dado à importância da destinação a lhe

ser dada.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  para  adequar  o  texto  do  art.  1º  à  técnica

legislativa.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.092/2015 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 Caeté o imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), localizado na região denominada

Engenho do Batista, Distrito de Roças Novas, nesse município, e registrado sob o nº

5.160, a fls. 119 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis de Caeté.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma

escola municipal.”.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Antônio  Jorge  –  Luiz

Humberto Carneiro – Professor Neivaldo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 18/8/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.739 a 2.750/2015 – Requerimentos nºs 1.821 a

1.891/2015 – Requerimentos Ordinários  nºs  1.964 a 1.977/2015 – Comunicações:

Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, de Cultura, de Educação e

de  Segurança  Pública  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Glaycon

Franco,  Arnaldo  Silva,  Doutor  Jean Freire e Isauro Calais  e da deputada Cristina

Corrêa – 2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase:  Abertura de Inscrições – Decisão da

Presidência – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações – Despacho

de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.966, 1.968, 1.976, 1.964, 1.965 e

1.969 a 1.974/2015; deferimento – Questão de Ordem – Votação de Requerimentos:

Requerimentos Ordinários nºs 1.954, 1.957, 1.962, 1.963 e 1.977/2015; aprovação –

Questão de Ordem – Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos –

Palavras do Presidente – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – 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 – 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 – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa

Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Inácio Franco –
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Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João

Magalhães – Leandro Genaro – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Neilando

Pimenta – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h8min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Ivair  Nogueira,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura  da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Alex Sandro Gonçalves Pereira, chefe de gabinete (substituto) do ministro do

Trabalho  e  Emprego,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

1.194/2015, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Ana  Carolina  Rios  Barbosa,  gerente-geral  de  Relações  Institucionais

(substituta)  da  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  prestando  informações

relativas ao Requerimento Ordinário nº 1.533/2015, da Comissão de Saúde.

Da Sra. Carolina Mendonça de Siqueira Carvalho, promotora de Justiça, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado

por meio do Ofício nº 1.307/2015/SGM. (– Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr. Danilo de Sá Viana Rezende, superintendente regional (substituto) do Dnit,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  1.023/2015,  do  deputado

Anselmo José Domingos.

Do Sr. Djair Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério
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da  Integração  Nacional,  comunicando  a  liberação  dos  recursos  que  menciona,

referentes ao Cronograma de Desembolso do Convênio/Cadastro Siafi/nº 683947. (–

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.  Erik  Assis  Castro,  procurador-geral  do  Município  de  Oliveira,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.010/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao respectivo projeto de lei.)

Do Sr.  Jorge Bastos,  diretor-geral  da  ANTT, prestando informações relativas  ao

Requerimento nº 1.470/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do  Sr.  José  Alves,  prefeito  municipal  de  Buenópolis,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  257/2015,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. José Medeiros, senador da República, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.101/2015, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.120/2015, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Manoel Barretto da Rocha Neto, presidente do CPRM – Serviço Geológico

do  Brasil  do  Ministério  de  Minas  e  Energia,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento Ordinário n° 1.902/2015, da Comissão Extraordinária das Águas.

Do Sr. Roberto Alves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  Ordinário  n°  1.538/2015,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Vítor  Valverde,  secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (2),  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 669/2015, da Comissão de Turismo, e ao

requerimento da Comissão de Assuntos Municipais encaminhado por meio do Ofício

nº 456/2015/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.739/2015

Cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Plano Estadual de Educação Empreendedora, vinculado à

Secretaria de Estado de Educação – SEE.

Art.  2º  –  O  plano  de  que  trata  o  art.  1º,  a  ser  implementado  pelos  órgãos

competentes, promoverá a inserção do empreendedorismo nas escolas  de ensino

médio estaduais vinculadas à SEE.

Art.  3º  –  O plano tem como objetivo  contribuir  para  a  disseminação  da cultura

empreendedora,  a  fim  de  possibilitar  uma  nova  consciência  de  trabalho  na

comunidade  escolar  e  incentivar  o  posicionamento  empreendedor  naqueles  que

ingressarão no mercado de trabalho ou criarão negócios próprios.

§  1º  –  O  ensino  de  empreendedorismo se  dará  em  forma  de  disciplina  ou  de

projetos  transversais  que  proporcionem  aos  alunos  o  desenvolvimento  das  suas

características empreendedoras visando ao desenvolvimento de cidadãos ativos.

§ 2º – O material didático a ser utilizado deverá conter as orientações necessárias

ao desenvolvimento das atividades do professor e do aluno.

Art.  4º  –  Os  professores  da  rede  pública  estadual  do  ensino  médio  serão

capacitados  em  metodologias  que  permitam  a  cada  unidade  escolar  aplicá-las

conforme  sua  estratégia  educacional,  adaptando-as  à  sua  realidade  sociocultural,

sem desobedecer às orientações metodológicas propostas.

Art. 5º – Também poderão ser criadas e estimuladas no âmbito do plano de que

trata esta lei:

I  –  feira  do  jovem  empreendedor  –  espaço  para  a  exposição  dos  projetos  de

empreendedorismo desenvolvidos pelos alunos;

II  –  clube  do  jovem  empreendedor  –  para  apoiar  os  jovens  na  obtenção  de

conceitos  técnicos  e  de  gestão  que proporcionem a abertura  ou  a  ampliação do

negócio de maneira competitiva;

III  –  centro  de  educação  empreendedora  –  para disseminar  a  cultura

empreendedora  por  meio  de  ações  educativas  focadas  no  desenvolvimento  de
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competências e no fortalecimento de princípios éticos, com o objetivo de desenvolver

metodologias,  cursos,  jogos,  materiais  didáticos  e  disciplinas,  inclusive  cursos  de

ensino  a  distância;  capacitar  e  treinar  professores;  promover  feiras,  exposições,

eventos e prêmios; estimular as atividades com os alunos; promover parcerias com

outras escolas, universidades, instituições de fomento e apoio ao empreendedorismo,

empresas e organizações sociais.

Art. 6º – Será criada uma unidade gestora do plano – UGP –, ligada diretamente ao

Gabinete do Secretário de Educação.

§ 1º – A UGP será coordenada pela SEE.

§ 2º – A UGP será constituída por técnicos da SEE, por representantes de outras

secretarias, universidades e órgãos do governo, além de especialistas ou gestores

nomeados pelo secretário dessa pasta.

§ 3º – Cabe à UGP a gestão do plano perante as escolas de ensino médio da SEE.

§ 4º – A UGP definirá as metas anuais estabelecendo número de professores a

serem capacitados, número de escolas que oferecerão atividades, número de turmas

a serem criadas e número de alunos a serem atendidos.

Art. 7º – As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta

das dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art.  8º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação:  Empreendedorismo e  educação  são duas oportunidades  tão

extraordinárias  que  precisam  ser aproveitadas  e interligadas  se  quisermos

desenvolver  o capital  humano  necessário para  a  construção  das  sociedades  do

futuro. Empreendedorismo é  o  motor  que  gera  inovação,  emprego  e  crescimento

econômico. Só com a criação de um ambiente em que o empreendedorismo possa

prosperar e os  empresários  possam  experimentar novas ideias e capacitar  outras

pessoas é que poderemos garantir que muitos dos problemas do mundo não ficarão

sem solução.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.740/2015

Dispõe  sobre  a  adaptação  de  hospitais,  clínicas,  unidades  de  saúde  e  outros

estabelecimentos similares  para  atendimento  médico  de  mulheres com deficiência

física.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam obrigados os hospitais, as clínicas, as unidades de saúde e outros

estabelecimentos  similares  do  Estado  que  oferecem  tratamento  para  a  saúde da

mulher  a  disponibilizar  equipamentos,  macas  e  espaços  adaptados  para  o

atendimento de mulheres com deficiência física.

Art. 2º – A infração ao disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento multa de

500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada a

cada reincidência.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação:  Mulheres  com  deficiência  contam  com  ações  inexpressivas  nos

serviços  de  atenção  básica  em  saúde,  que,  embora  historicamente  privilegiem  a

clientela feminina,  pouco reconhecem os aspectos relativos aos direitos sexuais  e

reprodutivos e à dupla vulnerabilidade que as acometem por serem mulheres e terem

deficiências. Acreditamos ser urgente a instauração de outro olhar e outros contextos

assistenciais,  regidos por  práticas de  saúde ampliadas, para que os serviços e a

equipe de seus profissionais possam se aproximar do conjunto diverso de questões

que se situam nas necessidades de saúde das mulheres com deficiência física.

Hoje,  os  centros  especializados  em  reabilitação  possuem  estrutura  para  o

atendimento a pessoas com deficiência física, mas as mulheres não podem esperar

esse  atendimento  apenas  nesses  centros.  Todos  os  hospitais,  inclusive  do  setor

privado, devem ter serviços especializados, como uma maca ginecológica, pois uma

mulher com deficiência ou mobilidade reduzida deve ter atendimento em condições

adaptadas a sua realidade.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.741/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.169/2014)

Estabelece  penalidades  administrativas  aos  clubes  de  futebol  cujas  torcidas

praticarem o crime de racismo em estádios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Constitui infração administrativa a prática do crime de racismo nos estádios

de futebol localizados no Estado, sem prejuízo das leis já existentes.

Parágrafo  único  –  Considera-se  racismo  o  ato  resultante  de  discriminação  ou

preconceito  de  raça,  cor,  etnia,  religião  ou  procedência  nacional,  conforme a  Lei

Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.

Art. 2º – Dentro de sua competência, o Poder Executivo poderá punir os clubes que,

por atos de seus membros ou torcedores, pratiquem ou induzam à prática do racismo.

Art. 3º – A administração pública poderá aplicar aos infratores, sempre garantida a

prévia e ampla defesa, as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;

III – suspensão imediata da partida.

§  1º  –  As  sanções  previstas  nos  incisos  deste  artigo  serão  aplicadas

gradativamente com base na reincidência do infrator ou na gravidade do fato.

§ 2º – As multas de que trata o inciso II deste artigo deverão ser fixadas de acordo

com a gravidade do fato e da capacidade econômica do infrator.

Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Estadual de Combate ao

Racismo,  para o qual  reverterão as multas  arrecadadas,  que serão aplicadas em

ações de enfrentamento do racismo e em campanhas de conscientização.

Art. 5º – Os clubes terão o prazo de sessenta dias para se adaptarem à presente lei

a contar da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.
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Fred Costa

Justificação: Recentes manifestações de racismo nos estádios de futebol parecem

indicar que, lamentavelmente, pessoas desinformadas ou simplesmente ignorantes

se tornam visíveis nos meios de comunicação, expressando ódio racial. A vítima é

quase sempre jogador negro ou, até mesmo, o árbitro da partida.

O Estado precisa afirmar seu papel civilizatório e intervir vigorosamente nos casos

em que houver esse tipo de manifestação.

Propõe-se  neste  projeto  que  Minas  Gerais  aplique  imediatamente  sanções

administrativas, sem prejuízo das leis já existentes. As punições deverão ter caráter

preventivo, de modo que, no território do Estado, não se tolere, em momento algum,

manifestações de caráter racista, muito menos no futebol.

O rigor das medidas administrativas a serem aplicadas à equipe cujos torcedores

manifestem  atos  de  racismo  será  imediato,  sem  que  as  leis  já  existentes,  que

dependem da iniciativa do ofendido, deixem de ser aplicadas. No caso deste projeto,

as  sanções  aplicadas  ao  clube  ofensor  serão  aplicadas  em  caráter  liminar,  que

podem implicar punição pecuniária, suspensão da partida, redistribuição dos pontos

disputados e outras possíveis medidas inibitórias.

– 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 2.742/2015

Torna obrigatório o exame para diagnóstico da trombofilia nos postos de saúde e

hospitais da rede pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O  exame  para  diagnóstico  da  trombofilia  integrará  o  rol  de  exames

obrigatórios realizados nos postos de saúde e hospitais da rede pública do Estado.

Art. 2º – O exame de que trata esta lei deverá ser realizado em gestantes, quando

da realização de consultas médicas ou até mesmo em casos de internação hospitalar.

Art.  3º  –  As  despesas  advindas  da  presente  lei  correrão  à  conta  de  dotações

orçamentárias específicas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.
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Léo Portela

Justificação:  A  trombofilia  é  a  propensão  a  desenvolver  trombose  ou  outras

alterações em qualquer período da vida, inclusive durante a gravidez, parto e pós-

parto, devido a uma anomalia no sistema de coagulação do corpo.

Na  gravidez  existem  maiores  possibilidades  de  uma  mulher  desenvolver  a

trombofilia. As causas não são todas conhecidas, mas sabe-se que o fator genético

da doença é uma delas. “Não podemos nos esquecer que entre as modificações do

organismo  da  futura  mamãe,  há  uma  grande  tendência  de  hipercoagulabilidade

natural. Isso é fundamental para garantir que, após o parto, a contração uterina ajude

a encerrar a hemorragia que acontece após a saída da placenta. De outra forma, as

mulheres  morreriam  após  dar  à  luz”,  explica  o  Dr.  Antônio  Braga,  obstetra  da

Maternidade da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.

A trombofilia  é  um  problema  grave  de  saúde  e  necessita  ser  tratada  o  mais

rapidamente possível. Se ignorada, pode trazer sérios problemas para a mãe e até

causar a morte do bebê. O risco é que os coágulos obstruam os vasos sanguíneos,

causando o entupimento das veias dos pulmões, coração e cérebro materno, como

também obstruindo a circulação na placenta.

É importante que o ginecologista que acompanha a gestante conheça o histórico da

paciente e faça um acompanhamento mais detalhado caso tenha história pessoal ou

familiar de trombose; três ou mais abortos naturais de 1º trimestre, dois abortos de 2º

trimestre ou um caso de natimorto; casos de pré-eclampsia grave, principalmente em

grávidas  com  menos  de  32  semanas  de  gestação;  história  de  descolamento

prematuro de placenta e parente de primeiro grau com mutações no sangue.

Trata-se de uma grande questão de saúde pública,  motivo pelo qual  solicito  as

nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Léo Portela.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.082/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.743/2015

Dispõe  sobre  a  advertência  quanto  ao  uso  de  anticoncepcionais  por  pessoas

portadoras de trombofilia e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os estabelecimentos que comercializam medicamentos anticoncepcionais

femininos no Estado ficam obrigados a afixar cartazes com a seguinte advertência: “O

uso de anticoncepcional por pessoas portadoras de trombofilia é prejudicial à saúde.”

Parágrafo único – A advertência a que se refere o  caput deste artigo deverá ser

escrita de forma legível e em local de fácil visualização.

Art. 2º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º deverão se adaptar no prazo

de cento e vinte dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 3º – A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação:  A trombofilia  é  uma  doença  que  causa  alteração  na  coagulação

sanguínea, com consequente aumento do risco de obstrução dos vasos sanguíneos,

denominada trombose. Essa doença pode ocorrer por mutações ou deficiências na

produção dos fatores de coagulação ou ser adquirida por diversas razões, entre elas

o uso de anticoncepcionais.

Segundo notícias recentes, diversas mulheres que desconheciam serem portadoras

de  trombofilia  tiveram  problemas  de  saúde  em  decorrência  da  utilização  de

anticoncepcionais.  Nesse  sentido,  a  presente  proposta  busca  a  inclusão  de

advertência  na  embalagem  dos  anticoncepcionais  femininos,  a  fim  de  divulgar

informações sobre riscos e contraindicações desses medicamentos aos portadores

de trombofilia.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, portadoras de trombofilias devem

fazer uso de anticoncepcionais orais combinados de dois hormônios, quais sejam,

estrogênio e progestogênio.

Visando à garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa, da proteção do

direito do consumidor e do direito à informação é que se pugna pelo acolhimento

deste projeto de lei e por sua transformação em norma jurídica, para o que contamos

com o apoio dos parlamentares desta Casa.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.744/2015

Dispõe sobre o direito de amamentar durante a realização de concursos públicos

estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica garantido às mães o direito de amamentar o filho de até seis meses

de  vida,  durante  a  realização  de  concursos  públicos  estaduais  da  administração

pública direta e indireta.

Parágrafo  único  –  A comprovação  de  idade  será  feita  mediante  afirmação  na

inscrição  para  o  concurso  e  apresentação  da  respectiva  certidão  de  nascimento

durante a sua realização.

Art. 2º – Quando da realização de concursos públicos estaduais, será garantido o

direito  de  amamentação  em  espaço  adequado,  com  um  acompanhante  que

permanecerá com a criança no referido espaço durante a realização da prova.

Art. 3º – A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de duas

horas, durante trinta minutos, por filho.

Parágrafo único – O tempo despendido para a amamentação será compensado

durante a realização da prova, em igual período.

Art.  4º  –  A determinação  da  presente  lei  deverá  estar  consignada  no  edital  do

concurso público, a fim de que a candidata possa optar pelo espaço adequado para a

amamentação quando de sua inscrição.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação:  A amamentação  é  uma  atividade  básica,  que  preenche  todas  as

necessidades nutricionais da criança em seus primeiros meses de vida. Além disso,

favorece o desenvolvimento da musculatura facial da criança e diminui o risco de

infecções do aparelho respiratório durante o período neonatal.

Apesar da importância da amamentação, nem sempre é garantido à mãe o direito

de amamentar seu filho durante o período de realização das provas de concursos
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públicos. Em outras hipóteses, quando é garantido esse direito, não é proporcionada

à mãe a equivalência do tempo despendido para amamentar.

O que se busca com este projeto é garantir o direito da mãe lactante de, ao realizar

prova de concurso público no âmbito da administração direta e indireta do Estado, ter

um espaço adequado para realizar a amamentação do bebê e de ter compensado o

tempo despendido para tal ato, com a devida disposição nos editais.

Importante destacar que a mãe deverá requerer, no ato da inscrição, a permissão

para amamentar durante a prova, de modo que a organizadora do concurso tenha a

possibilidade  de  providenciar  o  espaço  destinado  a  acomodar  o  bebê  e  a

acompanhante, enquanto a mãe realiza a prova.

Visando à garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa e à garantia da

igualdade é que se pugna pelo acolhimento deste projeto de lei e sua transformação

em norma jurídica, para o que contamos com o apoio dos parlamentares desta Casa.

–  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 2.745/2015

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-354, que liga o Município de Ijaci

ao Município de Lavras, na área urbana desse município, em uma extensão total de

1,7km (um vírgula sete quilômetro), com trecho compreendido entre a Avenida Bueno

da  Fonseca  e  Rua  Mamante  Vitorino  até  a  localidade  denominada  Subestação

Experimental da Epamig.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lavras o trecho

de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único – O trecho de rodovia de que trata esta lei  passa a integrar  o

perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° – O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

património  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
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escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Adalclever Lopes

– 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 2.746/2015

Declara de utilidade pública a Associação Uberlândia Esporte Clube, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Uberlândia  Esporte

Clube, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: A Associação Uberlândia Esporte Clube, com sede no Município de

Uberlândia, é uma associação jurídica de direito privado, filantrópica, com finalidade

de promover, proporcionar, desenvolver, difundir e aprimorar a prática dos esportes

nas suas diversas modalidades, bem como a realização de atividades recreativas,

sociais,  esportivas,  cívico-culturais,  artísticas,  de  lazer  e  comunitárias,  sem  fins

lucrativos  e tem sua diretoria  constituída por  pessoas de reconhecida idoneidade.

Suas atividades são direcionadas à melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens

e idosos e à construção de uma sociedade justa e solidária;  à representação dos

associados junto a instituições e órgãos públicos e privados; à busca de recursos; e à

coordenação  das  atividades  e  iniciativas  coletivas  da  comunidade.  O  título  de

utilidade  pública  possibilitará  o  prosseguimento  das  atividades  realizadas,  com  a

obtenção de recursos oriundos do Estado.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.747/2015

Declara de utilidade pública a Liga Desportiva Unaiense, com sede no Município de

Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Liga Desportiva Unaiense, com sede

no Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Antonio Lerin

Justificação: Fundada em 2/2/1980, a Liga Desportiva Unaiense é uma associação

civil,  sem  fins  lucrativos,  que  dirige,  orienta,  supervisiona,  coordena,  controla  e

proporciona o desporto amador na modalidade de futebol no município de Unaí.

Tem por finalidades dirigir, difundir, aperfeiçoar, fomentar, fiscalizar e disciplinar a

prática do futebol amador, organizando campeonatos e dirigindo torneios.

Para atingir seus propósitos, zela pelo progresso das associações filiadas; promove

anualmente  campeonatos;  facilita  o  intercâmbio  entre  as  diversas  categorias;

representa os desportos que dirige junto à Federação Mineira de Futebol, ao poder

público municipal,  estadual e federal;  promove cursos para a formação de atletas,

árbitros e técnicos dos desportos que dirige; supervisiona, dirige, fiscaliza e controla a

realização de jogos, em todos os estádios do município de Unaí.

A Liga Desportiva Unaiense 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 2.748/2015

Declara de utilidade pública a Associação Animais Nossos Irmãos, com sede no

Município de Lavras.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Animais Nossos Irmãos,

com sede no Município de Lavras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  A  Associação  Animais  Nossos  Irmãos  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos que tem por finalidade zelar pelo bem-estar físico e psicológico dos animais

em geral, promovendo ações e projetos voltados a esse fim.

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, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.749/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade

Bertolino, com sede no Município de Claraval.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Comunidade Bertolino, com sede no Município de Claraval.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Bertolino é uma

associação  civil,  autônoma,  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  com  duração

indeterminada, composta de número ilimitado de associados, sem qualquer distinção

de crença, raça, cor, sexo, preferência partidária ou categoria social, nacionalidade e

profissão.
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A associação  tem  por  finalidades  promover  o  desenvolvimento  da  comunidade

através de  estudos e palestras  sobre produção e comercialização de alimentos e

produtos artesanais, incentivo no processo produtivo rural, dinamização no preparo e

colheita do café, promoção cultural e lazer para integrar atividades e contribuição no

fortalecimento  de  laços  familiares  para  propostas  e  benefícios  comuns  como  a

construção do poço artesiano e a construção da sede da associação.

Além  disso,  a  entidade  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de

utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.750/2015

Dispõe  sobre  a  instalação  de  arquibancadas  permanentes  e  móveis  nos

estabelecimentos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Ficam os administradores de  estádios,  arenas e ginásios  esportivos  e

estabelecimentos congêneres autorizados a instalar  arquibancadas permanentes e

móveis com capacidade para até dez mil assentos.

Parágrafo  único  –  Para  efeito  do  disposto  nesta  lei,  os  administradores  dos

estabelecimentos referidos no art. 1º obedecerão os requisitos necessários para a

garantia absoluta da segurança estabelecidos na legislação vigente.

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

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade oferecer instalações compatíveis

e que comportem o público em grandes eventos. As arquibancadas serão destinadas

a  estabelecimentos  que  não  possuam  em  sua  estrutura  disponibilidade  para

recepcionar a totalidade de espectadores ou visitantes.

A título  de  exemplo,  expõe-se  a  situação  encontrada  nos  estádios  de  futebol

destacados para recepcionar jogos do campeonato estadual.  Apesar de entre eles
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haver estádio com capacidade superior a 52 mil pessoas, como é o caso do Mineirão,

há também estádios,  como o Soares de Azevedo,  que comportam apenas 10 mil

espectadores, capacidade pequena para jogos dessa importância e relevância.

Eventos desse porte necessitam de melhores condições de alocação e a criação de

setores  com  arquibancadas,  seguidos  os  requisitos  de  segurança,  proporcionará

conforto, promovendo assim o esporte, atos e eventos culturais e viabilizando que o

torcedor, visitante ou espectador seja atendido em sua demanda e suas expectativas.

Por todo o exposto e buscando promover a maior participação pública em ações

culturais,  esportivas e eventos de toda ordem, contamos com o apoio dos nobres

pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

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

REQUERIMENTOS

Nº 1.821/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Laticínios  Curral  de  Minas  pela  conquista  do  3º  lugar  na

categoria queijo reino, do 3º lugar na categoria requeijão cremoso e do 2º lugar na

categoria  manteiga  de  primeira  qualidade,  no  Concurso  Nacional  de  Produtos

Lácteos,  realizado  durante  o  Minas  Láctea  2015.  (–  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº 1.822/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Conselheiro Pena

pela  premiação  em  3º  lugar  na  categoria  queijo  prato,  no  Concurso  Nacional  de

Produtos Lácteos, realizado durante o Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 1.823/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Laticínios  Fazenda  Real  pela  premiação  em  1º  lugar  na

categoria requeijão cremoso, no Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizado

durante o Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.824/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Cooperativa  Mista  Agropecuária  de  Patos  de  Minas  pela

premiação em 2º lugar na categoria requeijão cremoso, no Concurso Nacional  de
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Produtos Lácteos, realizado durante o Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 1.825/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Fundação Arthur Bernardes pela premiação em 1º lugar na

categoria doce de leite, no Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizado durante

o Minas Láctea 2015. (– À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  1.826/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Serviço de Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte pedido de providências

com relação às denúncias de infestação por insetos e escorpiões do Centro Geral de

Pediatria e do Parque Municipal.

Nº 1.827/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Guaranésia pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.828/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Esmeraldas pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.829/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Machado pelo aniversário desse município. (–

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.830/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Luz pelo aniversário desse município.  (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.831/2015,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  jovem  Francielle  Pimenta  pela  vitória  no  concurso

Bailarina do Faustão. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.832/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 28º Batalhão da

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/8/2015, na Rodovia LMG-628, em

Unaí, que resultou na apreensão de 470 mil maços de cigarro sem nota fiscal e na

detenção de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
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de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.833/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão da

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/7/2015, em Ipatinga, que resultou

na  apreensão  de  drogas  e  balança;  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 1.834/2015, 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  28/7/2015,  em  Porteirinha,  que

resultou  na  apreensão de  um menor,  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 1.835/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 11ª Companhia

de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/8/2015, em

Montes  Claros,  que  resultou  na  apreensão  de  sete  quilos  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.)

Nº 1.836/2015, 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  3/8/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que

resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, balança de precisão, 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  1.837/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para que seja instalada

comarca no Município de Matipó.

Nº 1.838/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita a inserção nos anais da

Casa do artigo "Outorgas e a crise hídrica", de autoria do Sr. Apolo Heringer Lisboa,

médico do Projeto Manuelzão, publicado na pág. 19 do jornal O Tempo, de 8 de julho

de  2015,  em  que  o  autor  discute  o  papel  do  Estado  e  da  Copasa  na  gestão

ecossistêmica do meio ambinete. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.839/2015, do deputado Felipe Attiê, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a TV Integração, afiliada à Rede Globo, pelos 50 anos de sua

fundação completados em 2014. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.840/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Colégio  Elite  Vale  do  Aço,  de  Ipatinga,  por  sua

colocação nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado.

(– À Comissão de Educação.)

Nº 1.841/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Centro de Educação Tecnológica de Minas Gerais,

Câmpus de Timóteo, por sua colocação nas provas objetivas do Exame Nacional do

Ensino Médio do ano passado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.842/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Tilden José Santiago, filósofo, teólogo, jornalista e

escritor, pelo lançamento de seu livro Sacerdotes na Revolução – os pobres, Jesus e

as igrejas. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.843/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Roberto  Amaral,  cientista  político,  jornalista  e

escritor,  pelo lançamento de seu livro  A serpente sem casca – da “crise” à frente

popular. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.844/2015, 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 4/8/2015, em Contagem, que resultou

na apreensão de armas brancas, objetos de valor, arma de fogo, drogas, quantia em

dinheiro  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da
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PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares

pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.845/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 4/8/2015,  em Belo  Horizonte,  que

resultou  na  apreensão  de  objetos  de  valor,  arma  de  fogo,  drogas  e  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 1.846/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de

Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamanto com Cães da Polícia

Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/8/2015, em Belo Horizonte, que resultou na

apreensão de drogas, 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 1.847/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado pedido  de  providências  com vistas  à  abertura  de  linha de

crédito para os agricultores da Microrregião do Alto Rio das Velhas. (– À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 1.848/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Saúde  e  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a

construção de prédio próprio para abrigar o Sistema Caps – Saúde Mental Adulto e

Infantil, em Sete Lagoas. (– À Comissão de Saúde.)

Nº  1.849/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Nacional  de  Política  para  Mulheres,  à  Coordenadoria

Especial de Política Pública para Mulheres, ao CAO Direitos Humanos do Ministério

Público, à Promotoria de Justiça e à Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Santos

Dumont pedido de providências para que seja apurada denúncia de possível assédio
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moral,  abuso  de  poder  e  perseguição  política  que  vem  sofrendo  a  Sra.  Cláudia

Jacintho  Corrêa,  vereadora  e  servidora  pública  efetiva  da  Prefeitura  de  Santos

Dumont.

Nº  1.850/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-

Geral da Polícia Militar e à Chefia de Polícia Civil pedido de providências com vistas a

que seja reforçado o policiamento no Município de Abaeté e à adoção de soluções

para os problemas estruturais do presídio local.

Nº  1.851/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que

se promovam melhores condições estruturais de trabalho para os policiais militares

lotados em São Sebastião da Vargem Alegre.

Nº  1.852/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Planejamento e à Secretaria da Fazenda pedido de

providências  com  vistas  à  conclusão  dos  36  processos  de  financiamentos

decorrentes do Promorar Militar pendentes apenas de pagamento.

Nº 1.853/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com a Sra.  Sandra  Tibo,  diretora-geral  da  Associação de

Proteção e Assistência ao Condenado de Nova Lima, pela construção do prédio da

Universidade Aberta Integrada, a primeira dentro de uma unidade prisional de Minas

Gerais.

Nº 1.854/2015, da Comissão de Prevenção Combate Drogas, em que solicita seja

encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  se  agilizar  a

instalação da Comarca de Jaíba. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.855/2015, da Comissão de Prevenção Combate Drogas, em que solicita seja

encaminhado à  Secretaria  de  Educação pedido  de  providências  para  se  incluir  a

Escola Estadual Núcleo Habitacional NH-1, área F, no Projeto Jaíba, entre as escolas

que receberão câmeras de vigilância eletrônica. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.856/2015, da Comissão de Prevenção Combate Drogas, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG – pedido de providências para melhorias na Rodovia LMG-

401,  especialmente  no  trecho entre  Jaíba  e  Mocambinho,  no Projeto  Jaíba.  (– À

Comissão de Transporte.)
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Nº  1.857/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Corregedoria da Polícia Militar

pedido  de  providências,  acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  13ª

Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato do Sr. Adair Pereira de

Almeida, de cópia do vídeo e documentos apresentados, para apurar as denúncias de

ameaça de morte contra o Sr. Adair e contra a comunidade dos geraizeiros; averiguar

se a pessoa que fez as ameaças é policial e aumentar a vigilância policial de forma a

garantir a segurança dessa comunidade do Município de Grão-Mogol.

Nº  1.858/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Pesca e Aquicultura pedido de providências para que

sejam revistos os procedimentos de concessão de áreas de produção nos parques

aquícolas  no  Estado  e  a  estratégia  de  manter  sob  controle  desse  ministério  a

capacidade de suporte de produção pesqueira das represas em que estão esses

parques.

Nº  1.859/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de providências para que sejam suspensas as autuações de piscicultores em virtude

da ausência de outorga de águas da União, uma vez que as dificuldades de obtenção

desse ato autorizativo se encontram nos trâmites internos da Agência Nacional de

Águas.

Nº  1.860/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de providências  para  que sejam atualizadas,  com urgência,  as  normas infralegais

relativas  à  regularização  ambiental  da  piscicultura,  em  especial  as  editadas  pelo

Instituto Estadual de Florestas.

Nº  1.861/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de providências para que seja instituída força-tarefa do Sistema Estadual  do Meio

Ambiente  e  outros  órgãos  relacionados  com  a  piscicultura,  para  a  promoção  da

regularidade ambiental da atividade em modelo de busca ativa.

Nº 1.862/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Sr. Acir Antão, radialista, pelos seus 50 anos de profissão. (– À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.863/2015,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Autopista Fernão Dias S.A. pelas ininterruptas obras de

melhorias  realizadas  na  Rodovia  BR-381,  entre  os  Municípios  de  Contagem  e

Guarulhos  (SP),  com  a  cobrança  da  menor  tarifa  de  pedágio  no  Estado.  (–  À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.864/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre a

abordagem violenta de policiais militares ao reprimirem a manifestação, ocorrida em

30/7/2015, de famílias atingidas por empresas mineradoras, acompanhado do trecho

das notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o

relato de Juliana Depra Stelzer acerca do fato. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.865/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça  do  TJMG pedido  de  providências,

acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  4º  Reunião  Ordinária  dessa

comissão  em  que  consta  a  manifestação  do  Sr.  Marcos  Antônio  Teixeira,  para

agilidade na entrega da prestação jurisdicional requerida por seu pai no Processo nº

139 9311-71 2014.8.13.0024, em trânsito na 32ª Vara da Comarca de Belo Horizonte,

concluso  para  sentença  desde  9/2/2014,  conforme  consulta  sobre  o  andamento

realizada em 9/7/2015.

Nº  1.866/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências,  acompanhado  do

trecho das notas taquigráficas da 13ª  Reunião Ordinária dessa comissão em que

consta o relato do Sr. Adair  Pereira de Almeida, de cópia do vídeo e documentos

apresentados,  para averiguação das denúncias  de ameaça de morte contra o Sr.

Adair e contra os membros da comunidade dos geraizeiros do Município de Grão-

Mogol.

Nº  1.867/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  2ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Leopoldina  pedido  de

providências para acompanhamento do processo em que figura como vítima de erro
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médico a Sra. Maria Aparecida Rodrigues Neto, uma vez que, até o momento, não

houve a designação de perito para realização de perícia médica.

Nº 1.868/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste

de Minas Gerais pedido de providências para agilizar o atendimento das demandas

que  menciona,  relativas  ao  enfrentamento  do  uso  de  crack  e  outras  drogas  no

Município de Jaíba.

Nº  1.869/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Centro  de Apoio  Operacional  de  Direitos  Humanos  do Ministério

Público pedido de providências, acompanhado do trecho das notas taquigráficas da

13ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato do Sr. Adair Pereira de

Almeida,  de  cópia  de  vídeo  e  documentos  apresentados  à  comissão,  para

acompanhamento das denúncias de ameaça de morte contra o Sr. Adair e contra os

membros a comunidade dos geraizeiros no Município de Grão-Mogol e para que seja

avaliada  a  inclusão  dele  no  Programa  de  Proteção  de  Defensores  de  Direitos

Humanos.

Nº  1.870/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências, acompanhado

do trecho das notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária dessa comissão em que

consta o relato do Sr. Adair Pereira de Almeida, para que seja realizada inspeção do

IEF no Município de Grão-Mogol, a fim de averiguar a denúncia de uso irregular de

agrotóxicos apresentada na referida reunião. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.871/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para

apuração de denúncia  de  assédio  moral  sofrido  pela  agente  penitenciária  Juliana

Camila Gomes Lessa.

Nº 1.872/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para conversão da frota elegível para

gás natural veicular no Estado de Minas Gerais. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.873/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a redução do IPVA incidente sobre
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os carros em que for instalado o gás natural veicular. (– À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Nº 1.874/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Fazenda,  em  regime  de  urgência,  pedido  de  providências  para

revogação  da  Resolução  SEF  4.800  e  manutenção  da  tributação  anterior  para

empresas atacadistas do Estado. (– À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 1.875/2015, 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 e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação

na ocorrência, em 7/8/2015, em Contagem, que resultou na apreensão de drogas,

balança  e  material  para  embalagem  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 1.876/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/8/2015, em Bom Jardim de Minas,

que resultou na apreensão de drogas, balança de precisão, arma branca 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 1.877/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/8/2015, em Ibirité, que resultou na

recuperação de um veículo roubado,  na apreensão de um menor  e de réplica de

pistola 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 1.878/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 5ª Companhia

Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/8/2015, em Itaúna,
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que resultou na apreensão de uma arma de fogo, quantia em dinheiro 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 1.879/2015, 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 4/8/2015, em Lagoa da Prata,  que

resultou na apreensão de drogas, arma de fogo 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  1.880/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público pedido de providências, acompanhado do trecho

das notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o

relato  do  Sr.  Leonário  Rosa  da  Silva  Félix,  e  de  documento  apresentado,  para

apuração das denúncias de venda irregular de lotes no Município de Mateus Leme.

Nº 1.881/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 207ª Cia.

TM e 55ª Cia. PM, pela atuação na ocorrência, em 6/8/2015, em Monsenhor Paulo,

que  resultou  na  apreensão  de  um  menor,  armas  de  fogo,  munição,  veículos,

explosivos,  carregadores,  quantia  em dinheiro  e  na  prisão de seis  pessoas.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.882/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que seja realizada a limpeza do trecho da MG-05 entre o trevo  na  Avenida  José

Cândido da Silveira e o entrocamento da BR-381. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.883/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, às Secretarias de Casa Civil e de Fazenda

pedido  de  providências  para  a  publicação  de  decreto  que  regulamente  a  Lei  nº

21.100, de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar aos respectivos ocupantes,

detentores  da  posse  precária,  os  imóveis  que  integram  os  ativos  patrimoniais  de
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propriedade do Estado de Minas Gerais,  advindos da extinta Caixa Econômica do

Estado de Minas Gerais – MinasCaixa. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº  1.884/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

implementar  o  funcionamento  dos  restaurantes  populares  também aos  feriados  e

finais de semana ou para, na impossibilidade de atendimento desse pleito, encontrar

outra solução.

Nº  1.885/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a

construção de banheiros públicos para uso da população em situação de rua e para a

disponibilização, até o término dessas obras, de sanitários químicos.

Nº  1.886/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

ampliar  os  serviços  de  acolhimento  em  repúblicas  voltadas  à  população  de  rua,

observado  o  limite  máximo  de  usuários  por  unidade  fixado  pelo  Ministério  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Nº  1.887/2015,  do deputado Iran  Barbosa,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja construída calçada

com iluminação pública às margens da MG-030, no trecho entre o BH Shopping e a

trincheira  da  Av.  Seis  Pistas,  no  Município  de  Nova  Lima.  (–  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 1.888/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na  1ª  Cia.

Rotam, pela atuação na ocorrência, em 10/8/2015, em Belo Horizonte, que resultou

na apreensão de um menor, drogas, balança, quantia em dinheiro, armas de fogo,

carregadores, munição e material para dolagem e na prisão de três pessoas. (– À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.889/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 264ª Cia.

PM, 263ª Cia. PM, 17ª Cia. M ESP, 17ª Cia. PM IND MAT, pela atuação na ocorrência,

em 10/8/2015, em Gonçalves, que resultou na apreensão de armas de fogo, munição,
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veículos e quantia em dinheiro  e  na prisão de cinco pessoas.  (– À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 1.890/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 8ª Companhia

Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na

ocorrência,  em 6/8/2015,  em Guanhães,  que resultou  na apreensão de armas de

fogo; 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 1.891/2015, 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 6/8/2015, em Muriaé, que resultou na

apreensão de armas de fogo 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.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.964/2015,  do  deputado  Ulysses  Gomes  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação  de  reunião  especial  para  comemorar  o  Dia  Internacional  do

Farmacêutico.

Nº  1.965/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação de reunião especial para homenagear a Rede Record Minas pelos 24

anos de sua fundação.

Nº 1.966/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 1.889/2015.

Nº  1.967/2015,  do  deputado  Dirceu  Ribeiro,  em  que  solicita  ao  presidente  da

Assembleia  a  adoção  das  providências  que  menciona,  relacionadas  com  a

disponibilização de infraestrutura para a realização da Plenária do PHS Regional, em

22/8/2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.968/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 1.269/2015.
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Nº 1.969/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.714/2013.

Nº 1.970/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.184/2013.

Nº 1.971/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.715/2013.

Nº 1.972/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 4.657/2013.

Nº  1.973/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.938/2013.

Nº  1.974/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.043/2011.

Nº 1.975/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Valdir Israel da Silva, policial legislativo desta Casa,

pelos 36 anos de relevantes serviços prestados nesta Casa Legislativa. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº 1.976/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei nº 347/2015.

Nº 1.977/2015, do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja encaminhado à

Agência Nacional de Energia Elétrica pedido de informações sobre a motivação do

Despacho nº 2.161/2013, de 11/7/2013, no Diário Oficial da União.

Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Defesa do Consumidor, de Cultura, de Educação e de Segurança Pública.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Glaycon Franco.

O deputado Glaycon Franco* – Presidente,  demais  deputados,  servidores desta

Casa, distinto público que nos acompanha das galerias ou pela TV Assembleia, o que

me faz ocupar a tribuna nesta tarde de terça-feira são assuntos inerentes à saúde na

região das Vertentes, nossa região.

Mas, antes, gostaria de cumprimentar o nosso governador pela nova subdivisão
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territorial  do  Estado  de  Minas  Gerais.  No  mandato  passado,  eu  e  os  colegas

deputados com que tive o privilégio de conviver listamos como prioridade em nosso

Estado tratar da desigualdade regional. Sabemos que Minas Gerais é um Estado com

dimensões  de  país  –  somos  o  quarto  ente  federativo  em  extensão  territorial,  o

segundo  em  população  e  o  terceiro  em  arrecadação  -,  mas  nosso  governador,

sensibilizado  com  a  temática  das  desigualdades  regionais,  fez  esse  rearranjo

territorial.  A região  do  Alto  Paraopeba e  do  Vale  do  Piranga,  a que pertenço,  foi

retirada da região metropolitana e acoplada ao Campo das Vertentes, criando-se o

Território das Vertentes, que ficou composto por 50 cidades, com uma população de

quase  800  mil  habitantes.  A região  responde  por  3% do  PIB  do  Estado.  Desse

percentual, o setor de prestação de serviço responde por 55%; a indústria, por 39%; e

o setor agropecuário, por 5,8%.

Mas alguns dados nos assustam. Nesse rearranjo territorial, a região das Vertentes

ocupa a quinta posição em população entre as 17 regiões do Estado, mas, apesar

disso, seu PIB continua abaixo do PIB do restante do Estado, como sempre esteve.

Para se ter uma ideia, presidente e deputados, 44,8% da população da região das

Vertentes possui renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo. Isso

configura situação de pobreza. Então, nossa região é uma região carente, precisa de

intervenção do Estado, precisa de políticas públicas para podermos dar resposta aos

anseios da população.

Especificamente em relação à saúde, deputado Antônio Jorge, alguns dados nos

assustam. O índice de mortalidade infantil para cada mil habitantes na nossa região é

superior ao do restante do Estado. A média de nossa região é de 13,8%, ao passo

que no Estado a média é de 12,2%. E muito disso é fruto da falta de investimento na

saúde  na  nossa  região,  a  começar  pela  nossa  Macro-Sul.  Aliás,  eu  gostaria  de

agradecer ao nosso deputado Antônio Jorge, que subscreveu um requerimento para

realizarmos  uma  audiência  pública  da  Comissão  de  Saúde  e  discutirmos  os

problemas inerentes à Macro-Sul da saúde, que responde por 51 municípios, quase

800  mil  habitantes.  Tivemos  oportunidade  de  visitar  a  sede.  A  infraestrutura  é

adequada, atende os anseios, mas faltam investimentos em recursos humanos. O

que falta é melhorar o atendimento.
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Deputado Dalmo, para termos uma noção, na nossa região hoje não conseguimos

prestar  atendimento  ao  politraumatizado.  A pessoa  que  sofre  um  acidente,  que

precisa  de  atendimento,  quer  oftalmológico,  quer  ortopédico,  quer  de  cirurgia  de

trauma, quer  de cirurgia torácica,  quer  de grandes queimados,  não consegue ser

atendida  na  região  das  Vertentes.  A  nossa  macro  não  consegue  atender

adequadamente esse cidadão. Ele tem de ser encaminhado ou à Macro-Centro da

nossa  capital  ou  à  Macro-Sudeste,  em  Juiz  de  Fora.  E  isso  se  deve  a  políticas

públicas feitas ao longo dos anos atrofiando a nossa Macro-Sul, que responde pela

região das Vertentes, e hipervalorizando a Macro-Sudeste, da região de Juiz de Fora,

e a Macro-Centro, de Belo Horizonte. E não podemos coadunar com essa questão.

Assim,  estamos  providenciando  um  requerimento  na  Comissão  de  Saúde  para

discutirmos essa situação, para que a Macro-Sul da saúde, que responde por minha

região,  a  região  das  Vertentes,  seja  discutida  exaustivamente  nesta  Casa,  para

buscarmos soluções para, pelo menos, amenizar esse problema.

Para termos uma noção – em seguida vou conceder aparte ao deputado Dalmo e

ao nosso líder  de  governo,  deputado  Durval  –,  como eu  disse,  hoje  o  índice  de

mortalidade está  acima da média  do  Estado,  e  isso  se  deve à  falta  de  políticas

públicas que não foram feitas. No nosso microterritório, hoje cidade-polo Lafaiete, não

há leitos em UTI neonatal. Há carência de leitos de UTI. Há para todos, para adultos,

pediatria, mas, quanto à questão neonatal, não existe. Existem poucos leitos.

Quanto a politraumatizados, não se consegue fazer uma cirurgia ortopédica de alta

complexidade  na  região  das  Vertentes,  na  nossa  Macro-Sul,  não  se  faz.  Se  for

necessária uma cirurgia de quadril, a pessoa terá de ser encaminhada a outra região.

É a situação, infelizmente, lastimável que nossa macro está vivenciando.

Tenho certeza de que o governador, sensibilizado com essa causa, vai olhar com

mais carinho para essa região – aliás, o nosso governador é majoritário lá – e atender

essas demandas que estão aí, porque sabemos que a saúde não pode esperar.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Muito obrigado, deputado Glaycon

Franco.  Estou  ouvindo  atentamente  a  manifestação  de  V.  Exa.  Na  verdade,  a

preocupação  não  é  somente  a  sua  região.  Quero  falar  do  sentimento,  da

preocupação maior do nosso Sul de Minas, que também está vivendo as mesmas
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situações que V. Exa. aqui expõe. Particularmente vou ao caso: estamos vivendo uma

das situações mais  sérias e desconfortáveis  possíveis em Pouso Alegre,  sede da

macrorregião.  Em  relação  ao  nosso  Hospital  das  Clínicas  Samuel  Libânio,  que

congrega mais de 70 municípios que hoje fazem polo no citado município, temos tido

as maiores dificuldades quanto ao atendimento.

V. Exa. se manifestou sobre a audiência pública. Já estivemos em Pouso Alegre,

sob a presidência do deputado Arlen Santiago,  e com nosso secretário,  deputado

Antônio Jorge, participando ativamente em busca de soluções junto à secretaria e ao

governo de Estado. Então, na mesma esteira de preocupação que V. Exa. traz para

cá, também quero trazer do Sul de Minas.

Estamos vivendo um caos na saúde. Hoje o município assumiu a alta gestão, e

temos uma dificuldade muito grande de internação e de cirurgias de pequena, média

e  maior  complexidade.  Então,  também  quero  aproveitar,  com  esse  mesmo

sentimento, essa mesma preocupação, e dizer que o Sul de Minas está aguardando

efetivamente um olhar em favor da nossa saúde. Muito obrigado.

O deputado Glaycon Franco* – Obrigado pelo aparte, deputado Dalmo. Só gostaria

de  retificar  que  mencionei  a  Macro-Sul,  deputado  Dalmo,  mas  a  nossa  macro  é

Centro-Sul. A de V. Exa. é que é a Macro-Sul.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Deputado Glaycon Franco, é um tema

importante  que  V.  Exa.  traz  para  ser  debatido  aqui.  Como  médico  militante  e

preocupado  com  a  saúde,  V.  Exa.  traz  essas  questões  a  esta  Casa.  É  muito

importante  quando  V.  Exa.  diz  que  é  uma  situação  que  se  arrasta  por  anos  e

décadas. Fica parecendo que não tivemos, nos últimos 12 anos, governo na área da

saúde.

Trago uma notícia: o governo retomou a obra do hospital de Governador Valadares,

que será concluída no primeiro trimestre do ano que vem. Também foi retomada a

obra do hospital regional de Teófilo Otôni para ser concluída no final de 2016. É uma

obra que implica mais de 650 leitos e beneficia os vales esquecidos, 170 cidades.

Essas 170 cidades significam mais de 40% do atendimento de urgência e emergência

na região metropolitana. Então acho que vamos ter uma situação que vai permitir que

Belo Horizonte assuma atendimento das Vertentes ou da Centro-Sul na urgência e
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emergência. Hoje temos um governo que tem um olhar para a saúde e que vai se

preocupar realmente com isso.

Mas  me  assusto  quando  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  faz  uso  da  palavra

registrando a  mesma questão de Pouso Alegre.  O deputado já  está  aqui  no  seu

quarto mandato, teve um papel importante nos últimos 12 anos e mostra como essa

situação também se arrasta no Sul de Minas. Não esperávamos essa situação, então

estamos atentos a isso.  Vamos encaminhar  à Secretaria  de  Saúde e ao governo

Pimentel essas preocupações com o objetivo de que este governo venha a resolver o

problema, consertar o Estado. Certamente não vai se eximir de tratar essa questão

da saúde.

O deputado Glaycon Franco* – Obrigado, deputado Durval Ângelo.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* – Deputado Glaycon Franco, primeiro quero

parabenizar V.  Exa.  pela intervenção muito oportuna. Peço licença a V.  Exa. para

fazer uma intervenção que talvez seja bastante genérica, provocada pela vossa fala,

para chamar a atenção de todos os nossos pares para o fato de que, na saúde, a

despeito  das  nossas  diferenças,  que  são  muito  próprias  do  Parlamento,  do

contraditório, das visões de mundo, das visões de estado, dos papéis dos partidos,

precisamos ter muita serenidade, porque o SUS de Minas Gerais, assim como o SUS

nacional, não é deste ou daquele governo. Pelo fato de ter sido gestor, a despeito de

estar há quase dois anos fora da gestão, tenho muito conforto de ter por obrigação o

conhecimento de causa – obrigação, não mérito – de muitas questões da saúde.

Em relação à Macro-Sul, a primeira questão é a territorialização do Estado, essa

proposta do governador Pimentel e sua equipe. Chamo a atenção de todos para o

fato de que a territorialização que o Estado adota é a territorialização da saúde. As

micro e macrorregiões e os polos são o PDR, o plano diretor da saúde. Isso é mérito

da saúde. Mas esse mérito não foi do governo passado; ele é da saúde, do SUS de

Minas  Gerais,  que  estudou,  talvez  com  maior  profundidade  que  todas  as  outras

instâncias de políticas setoriais, a questão da territorialização.

Peço a V. Exa. um segundo para concluir quanto à questão específica da Macro-

Sul.  Sabe  por  que  talvez  haverá  um  desafogo  da  região  metropolitana,  com  a

inauguração, em breve, do hospital de Teófilo Otôni e de Valadares? Quero fazer esse
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posicionamento perante o nosso líder do governo aqui presente. O governo Pimentel

concluirá esse hospital em meados do próximo ano porque o iniciamos. É preciso

uma visão republicana.

Queria muito salientar que há um acúmulo republicano na saúde. Diferenças aqui,

acolá, há um acúmulo, e as coisas que estão acontecendo hoje se devem ao passado

também, e o passado do governo passado se deve ao passado também. É preciso ter

essa serenidade e encarar esse acúmulo da saúde. Fico muito feliz que iremos lá. O

hospital de Lafaiete é um acúmulo de erros na gestão, mas será concluído agora,

porque ele existe e seu projeto estava correto.

O deputado Glaycon Franco* – Obrigado, deputado Antônio Jorge. Só para concluir,

presidente.  Então  faremos  esta  audiência  pública,  trazendo  esse  tema  à  baila.

Discutiremos  aqui  a  nossa Macro Centro-Sul,  para  que possamos resolver  esses

sérios problemas que a saúde da nossa região vem enfrentando.  A população da

minha querida região das Vertentes não pode mais esperar. É o que tinha a dizer, Sr.

Presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva.

O  deputado  Arnaldo  Silva*  –  Sr.  Presidente,  nobres  colegas  deputados  que

compõem a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, caro líder, deputado

Durval Ângelo, são dois assuntos que me conduzem hoje a esta tribuna e que julgo

de extrema importância em relação à região do Baixo Vale do Triângulo Mineiro. O

primeiro diz respeito à questão do Hospital Municipal Frei Gabriel, em Frutal – um

hospital que hoje atende de fato toda a região do Baixo Vale, compreendendo cerca

de 11 municípios, com uma população estimada em mais de duzentos mil habitantes.

Esse  hospital  é  custeado  integralmente  pelo  poder  público  municipal,  mais  os

recursos  do  SUS,  que  dispensa  aqui  maiores  comentários.  Nós,  da  Assembleia

Legislativa de Minas, temos enfrentado a defasagem da tabela SUS, a questão dos

procedimentos,  uma série  de  problemas  enfrentados  hoje  pelo  Sistema Único  de

Saúde. Esse hospital municipal na cidade de Frutal tem hoje um gasto do município

que supera R$1.000.000,00, atendendo não só aquela cidade. Como disse aqui, há

pouco, trata de toda a região do Baixo Vale do Triângulo Mineiro.
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Já levamos esse assunto ao secretário de Saúde, que recebeu muito bem a ideia

da regionalização do Hospital Frei  Gabriel,  a  fim de que haja uma ampliação dos

serviços médicos, passando do atendimento de baixa complexidade, do atendimento

corriqueiro,  da  questão  de  urgência  e  emergência  para,  principalmente,  o

atendimento  de  média  complexidade.  Com  isso  conseguiremos  fazer  com  que  a

população, que já não tem mais como referência a cidade de Uberaba, não tenha de

se deslocar  das  cidades  de Itapagipe,  Fronteira,  Comendador  Gomes,  Pirajuba  e

Planura  para  receber  atendimento  médico  em  Uberaba,  pois  isso  é  totalmente

inviável. Como se não bastasse a inviabilidade territorial, a distância, a complicação

de deslocamento, temos também um complicador maior: o excesso de demanda que

sobrecarrega o Hospital das Clínicas em Uberaba. O próprio Hospital Regional de

Uberaba,  que  está  prestes  a  ser  concluído  e  em  funcionamento,  terá  o  seu

atendimento comprometido se não buscarmos uma alternativa para desafogar aquela

cidade. Então, se o Hospital Frei Gabriel passar a ser um hospital, reconhecidamente,

de fato e de direito,  regional,  tendo a participação do Estado como coparceiro no

financiamento desse atendimento, vamos, com toda a certeza,  desafogar a saúde

pública em Uberaba, teremos melhor atendimento na região do Baixo Vale e, com

certeza,  melhor  atendimento  também  em  Uberaba.  Acho  que  esse é  o  caminho,

deputado Doutor Jean Freire. Não estamos falando de novas estruturas, de novas

construções, de ampliação de estrutura física, porque lá já existe uma boa estrutura

de atendimento. O que precisamos é ter um parceiro como o Estado de Minas Gerais

no financiamento da saúde pública daquela região; ter novos serviços de atendimento

de saúde pública no Hospital Frei Gabriel.

Outro assunto que nos faz ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa hoje é a

procura da desvinculação regional  do Baixo Vale  em termos de referência com a

cidade de Uberaba. Temos já criada, há muito tempo, a Superintendência Regional de

Ensino  em  Frutal.  Contudo,  essa  superintendência  nunca  foi  instalada.  Há  muito

tempo que,  por  lei,  consta  da  estrutura  da  Secretaria  de  Educação a  criação da

Superintendência Regional de Ensino em Frutal. Da mesma forma, a ausência dessa

superintendência  causa,  hoje,  um  transtorno  muito  grande.  Para  se  ter  ideia,  um

professor que deseja ser atendido por um serviço da Superintendência Regional de
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Ensino em Uberaba tem de se deslocar, por exemplo, de Carneirinhos, e andar quase

trezentos quilômetros. Isso não faz mais sentido.

Sabemos que o nosso governador Fernando Pimentel tem entre suas propostas a

regionalização dos serviços.  Ou seja,  colocar  os  serviços públicos mais  próximos

daqueles que precisam e demandam por atendimento. Vale lembrar que já iniciamos

uma discussão com o deputado Rogério Correia até para uma reformulação dessa

proposta  da  superintendência  regional  de  ensino.  Sabemos  das  dificuldades  que

enfrenta o poder público com a falta de recursos e a falta de pessoal. Então, estamos

propondo  e  levando  uma discussão  à  Secretaria  de  Educação,  com  o  deputado

Rogério Correia, para que possamos criar os postos avançados de atendimento em

educação, a fim de termos uma estrutura mais enxuta, resumida, não essa grande

estrutura  que  têm,  hoje,  as  superintendências  regionais  de  educação.  O  que

queremos,  na  verdade,  é  o  atendimento,  que  os  serviços  sejam  prestados  mais

próximo dos cidadãos em nossa Minas Gerais.

Hoje, um professor, para sair de Carneirinho e ir a Uberaba resolver um problema

de certidão, de contagem de tempo ou de juntada de um atestado médico, muitas

vezes, tem de sair à noite, viajar durante toda a noite, bater e voltar em Uberaba para

dar aula no outro dia, porque a distância é longa e complicada, e o setor de educação

do Baixo Vale não merece mais a situação em que se encontra a nossa região.

Então, hoje, quero trazer e compartilhar com os colegas essas duas iniciativas, que

já estão  sendo encaminhadas  tanto  na  Secretaria  de  Estado de Saúde,  que é  a

regionalização do Hospital Frei Gabriel, quanto na Secretaria de Estado de Educação,

para que possamos discutir a viabilidade de ter os postos avançados de atendimento

em  educação  na  região  do  Baixo  Vale,  com  o  atual  atendimento  que  se  faz  na

Superintendência de Ensino na cidade de Uberaba.

O deputado Doutor  Wilson Batista (em aparte)*  – Muito  obrigado,  Arnaldo,  pelo

aparte. Gostaria, inicialmente, de parabenizar V. Exa. pelas questões da saúde e pela

preocupação com a sua cidade,  Frutal.  Gostaria  também de deixar  um convite a

todos os membros desta Casa para um fórum que estamos organizando no próximo

mês, dias 14 e 15 de setembro, para tratar das questões da judicialização da saúde.

Hoje, todos nós somos testemunhas, como médicos ou como usuários do SUS, das
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dificuldades  e  das  mazelas  enfrentadas  pelas  pessoas  na  saúde,  principalmente

quanto a internações e leitos de UTI. Como hoje falta um atendimento de qualidade

na saúde, muitas vezes as questões judiciais acabam criando, no fórum, uma porta

de entrada num serviço, num atendimento, às vezes, até mesmo de urgência, no

SUS.

Há uma proposta recente do governo federal  para impedir  que juízes  interfiram

nessas questões da saúde, o que acho que também é um grande erro, porque, hoje,

a judicialização da saúde, apesar de não precisar crescer exponencialmente como

tem crescido, em muitas questões é necessária e, às vezes, acaba salvando a vida

de inúmeros pacientes.

Nesta manhã, vimos uma reportagem que mostrou uma pessoa que precisava de

uma UTI neurocirúrgica, mas não havia vaga em nenhum dos hospitais. Só através

de um pedido judicial, de uma intervenção de um juiz, o paciente foi transferido, a

cirurgia foi feita, e ele foi salvo. Então, acho que a questão da judicialização da saúde

é um fenômeno não só no Brasil, mas em todo o País, onde há um sistema único

público de atendimento à saúde. A judicialização ainda é muito útil. É claro que temos

que  discutir  alguns  aspectos  da  judicialização.  Portanto,  estamos  propondo  esse

fórum, pois a judicialização da saúde também carece de algum aperfeiçoamento.

Então, gostaria de convidar todos para participar desse fórum, que será realizado

nos dias 14 e 15 de setembro, nesta Assembleia Legislativa. Muito obrigado, Arnaldo.

O deputado Arnaldo Silva* – Eu é que agradeço a intervenção, deputado Doutor

Wilson. Queria parabenizar V. Exa. pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo

aqui,  na Assembleia, principalmente no que diz respeito às questões de saúde. V.

Exa.  pontua,  agora,  um  assunto  que  é  de  extrema  relevância:  a  questão  da

judicialização da saúde.

Como advogado na área de direito público, militei, por mais de 15 anos, em vários

municípios, principalmente os do Triângulo Mineiro, e acompanhei de perto tanto essa

situação de exigência da intervenção do Poder Judiciário – para que se dê o devido

atendimento às questões da saúde – quanto, por outro lado, as dificuldades que os

municípios  enfrentam, principalmente nas questões de planejamento,  orçamento e

financeiro – para que possam arcar com essas decisões judiciais que determinam o
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atendimento imediato em questões de alta complexidade, com valores elevados de

custeio  da  saúde pública.  Parabéns  pela  iniciativa.  Iremos  participar  com V.  Exa.

desse debate.

Para finalizar,  quero aproveitar  esta oportunidade para registrar  a presença dos

servidores do Judiciário hoje na Assembleia. Já tive oportunidade, junto ao Wagner,

de  manifestar  o  meu  incondicional  apoio  nessa  caminhada,  principalmente  em

relação à anistia.

Primeiro,  porque  já  tivemos  nesta  Casa  oportunidade  de  votar,  no  âmbito  da

educação, no acordo que foi feito da educação, justamente um item que atende a

questão da anistia. Até por simples questão de isonomia das carreiras do Estado, é

mais que justo que a Assembleia atenda também essa reivindicação, que nada mais

é que o reconhecimento de um direito constitucional: o exercício do direito de greve.

Da mesma forma, há o caso dos outros itens. Já manifestei meu apoio quanto a

essa questão. Tenho certeza de que a Assembleia, como tem sido no tocante a outros

temas, terá sensibilidade suficiente para atender essa demanda, que é louvável. Sou

advogado,  sempre  precisei  muito  e  contei  com o  apoio  dos  servidores  do  Poder

Judiciário,  que  trabalham,  e  muito,  que  não  ficam  ali  trancados  nos  gabinetes

simplesmente para atender determinadas situações, como é o caso, muitas vezes,

dos magistrados. Vemos aqui os servidores, essenciais à realização e à distribuição

da justiça no nosso estado.

A deputada Marília Campos (em aparte) – Cumprimento-o por seu pronunciamento,

que defende a regionalização da saúde,  a descentralização e o fortalecimento da

saúde  pública  em  nosso  estado.  É  seu  compromisso  e,  acredito,  de  todos  os

deputados e deputadas desta Casa.

Nesta  oportunidade,  deputado,  aproveito  sua  intervenção  manifestando  apoio  à

reivindicação  dos  trabalhadores  e  do  sindicato  em  apoio  ao  Projeto  de  Lei  nº

106/2015. Também me manifesto favorável a esse projeto. Numa reunião desta Casa,

foi  formada  uma comissão  de  deputados  com  o  compromisso  de  discutir  com  o

presidente do Tribunal  de Justiça as reivindicações,  que são democráticas.  Tenho

certeza de que zelar por isso é compromisso desta Casa. Estamos comprometidos

em discutir com o presidente do Tribunal de Justiça para que ocorra essa anistia,

inclusive num processo de negociação. Parabéns, deputado.
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O  deputado  Arnaldo  Silva*  –  Agradeço  a  intervenção  da  deputada  Marília,

parlamentar que tem um histórico brilhante de luta em defesa dos trabalhadores. Não

tenho dúvida quanto ao posicionamento de V. Exa.  na questão dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Presidente, agradeço a oportunidade, assim como todos os nobres deputados. É

com muita alegria que estamos na Assembleia acompanhando de perto os intensos

trabalhos e a dedicação de cada um dos deputados do Legislativo mineiro. Muito

obrigado a todos.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Doutor Jean Freire.

O  deputado  Doutor  Jean  Freire  –  Sr.  Presidente,  caros  colegas,  deputados  e

deputadas  aqui  presentes,  visitantes,  telespectadores,  depois  desta  bela  fala  do

deputado Arnaldo Silva, eu não poderia deixar de falar um pouco da saúde. Primeiro

quero parabenizar por estar nesta frente o Glaycon, que falou tão bem aqui sobre a

saúde. Como servidor da saúde, na posição de médico, também não poderia deixar

de tecer alguns comentários. Parabéns pela fala de vocês.

Acima de tudo, acho que temos de trazer este compromisso, desprovido de siglas

partidárias, como venho sempre colocando. O nosso lema, o nosso compromisso é a

saúde. No Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri também sofremos muito com as

cirurgias eletivas. Vemos as dificuldades dos pacientes que vêm dessa região, do

interior,  para tratarem na capital.  Ao ver essa frente parlamentar e essa comissão

desenvolver  tal  trabalho,  informo  que  podem  contar  com  este  deputado,

principalmente quando vierem desprovidos de siglas partidárias. Os problemas não

começaram agora,  mas  muito  antes.  Essas  questões  não serão resolvidas  em  6

meses. O primeiro passo foi dado.

Acho que o primeiro passo foi dado: a regionalização do nosso governo ouvindo as

pessoas, indo aonde os problemas estão. Tive oportunidade de, nos últimos dias,

participar de fórum na cidade de Diamantina, Alto Jequitinhonha. Estar lá ouvindo as

pessoas, sem sombra de dúvida, é o primeiro passo.

Quero dar  as boas-vindas aos servidores do Judiciário.  Tenham certeza de que

podem contar com este deputado na causa de vocês. Parabéns pela belíssima luta,
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dela  sou prova.  Tenho recebido  a  visita  de  alguns  de  vocês,  que têm persistido.

Parabéns, é assim que se faz.

Sr.  Presidente, na década de 1960, perto de 1968, nosso grande poeta Geraldo

Vandré fez uma música belíssima:  Pra não dizer que não falei  das flores,  que se

tornou um verdadeiro hino de resistência à ditadura militar, um hino dos movimentos

sociais, dos estudantes. O que tem isso a ver com minha fala de hoje? É que quero

falar  de  manifestação,  uma  manifestação  belíssima  que  aconteceu  na  semana

passada. Tive o prazer, a felicidade de estar presente a essa manifestação. Alguns

podem estar perguntando: que manifestação é essa? Uma verdadeira manifestação

democrática. Ela não falava de golpe, Sr.  Presidente.  Era uma manifestação pela

democracia, realmente.

Na década de 1980,  foi  assassinada brutalmente,  na  frente  do  seu esposo,  na

frente  do  seu filho,  uma trabalhadora  rural,  Margarida  Maria  Alves,  na  cidade  de

Alagoa Grande, na Paraíba. Foi assassinada como muitos já foram neste país, por

defender os trabalhadores rurais. A causa dela, entre outras, era defender que suas

carteiras  fossem assinadas,  oito  horas de trabalho  por  dia,  o  13º salário  para  os

trabalhadores rurais.  Ela era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Alagoa Grande, e foi, de maneira brutal, assassinada.

Eles só esqueceram que, como o nome Margarida lembra flor, ela era, na verdade,

uma semente. Na semana passada, deputada Marília, eu tive a felicidade imensa de

estar  na  manifestação  Marcha  das  Margaridas,  criada  no  ano  de  2000  em

homenagem a essa trabalhadora, em homenagem aos trabalhadores rurais, e que já

está na quinta edição. Houve em 2000, 2003, 2007, 2011 e agora.

O que vão essas mulheres fazer em Brasília? A marcha se iniciou no dia 11. Esteve

presente o presidente Lula na abertura e, no fechamento, a presidenta Dilma.

Neste final de semana, ao retornar à minha região, ao Vale do Jequitinhonha, ao

ligar no domingo a televisão, vi a reportagem sobre a Marcha das Margaridas. Ela

dizia que 35 mil mulheres estiveram presentes na manifestação reivindicando maior

atenção do governo federal ao homem e à mulher do campo. Elas reivindicaram isso,

é verdade, reivindicaram, mas a pauta é muito mais extensa e vai além disso. Fico

muito  feliz,  tive  a  oportunidade de estar  lá  e presenciar  isso.  Vejo  às  vezes  nas
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imagens  da  televisão  que  não  mostraram  determinadas  faixas,  como fizeram  no

último domingo. Lá não havia faixas feitas em grande escala numa gráfica para serem

distribuídas pelo País, como a gente presencia às vezes, uma mesma faixa numa

manifestação e a mesma faixa em outra manifestação.

Lá havia, sim, ideias de homens e mulheres, jovens, idosos, brancos e negros –

não apenas uma classe – e várias reivindicações. Querido deputado Rogério Correia,

que também chegou lá e teve a felicidade de participar da marcha, havia ideias de

todo  o  País  naquele  movimento,  mas  as  mulheres  que  ali  estavam  defendiam

sobretudo a democracia. Vi tantas faixas mostrando isso, dizendo “não” a um golpe!

Cito a letra da música de Geraldo Vandré:  Pra não dizer que não falei das flores. A

minha fala hoje é para não dizer que não falei  das margaridas, que também são

flores. A marcha não teve o espaço merecido nas redes de comunicação, nos jornais.

Então, venho aqui hoje para não dizerem que não falei das margaridas.

A deputada Marília Campos (em aparte) – Deputado Doutor Jean, o senhor fala de

uma história  de  luta,  de  violência  contra  os  trabalhadores  do  campo.  Hoje,  esta

deputada e o deputado Rogério Correia participaram da primeira reunião da câmara

de negociação instaurada pelo governo Pimentel e, coincidentemente, ocorreu hoje

também a primeira reunião com o MST. Tive uma impressão bastante positiva, porque

vejo o governo Pimentel democratizar, descentralizar,  regionalizar o seu governo e

apostar num clima de diálogo e negociação. O que a câmara de diálogo fará para

resolver  os  problemas  urbanos  e  agrários  é  negociar.  Com  muito  orgulho,  estou

representando a Assembleia Legislativa nessa câmara.

No seu pronunciamento, quando V. Exa. citou a grande Marcha das Margaridas,

ocorreu-me que, em Minas, teremos muitos avanços a partir de agora nos conflitos

rurais. A expectativa é dialogar e fazer negociação permanente com os movimentos

rurais que acontecem no nosso Estado de Minas Gerais.

No meu pronunciamento anterior, deputado, disse aos trabalhadores do Judiciário

que estão aqui hoje que estamos empenhados em ajudar no processo de negociação

com o Tribunal de Justiça. O deputado Rogério Correia convidou-me para fazer parte

da comissão que participará de uma reunião agora com o presidente do Tribunal de

Justiça com o objetivo de discutir as reivindicações sobre a anistia dos movimentos
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grevistas dos trabalhadores do Judiciário. A nossa expectativa é que haja avanços

nessa  reunião  com  o  Tribunal  de  Justiça,  respeitando  o  direito  de  greve  dos

trabalhadores. Obrigada pela concessão do aparte, deputado.

O deputado Doutor Jean Freire – Muito obrigado.

O  deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)  –  Deputado  Doutor  Jean  Freire,  acho

importante  trazer  esse assunto  da Marcha das  Margaridas.  Na semana  passada,

ocorreu  uma triste  manifestação aqui  quando um deputado criticou  essa marcha.

Naquele momento, disse que conheci Margarida Alves quando atuava na Comissão

Pastoral  da  Terra.  Ela  foi  barbaramente  assassinada  na  Paraíba,  em  Campina

Grande,  há  32  anos,  porque  teve  a  ousadia  de  organizar  um  sindicato  de

trabalhadores  rurais,  presidi-lo  e  lutar  pelos  direitos  humanos  em  plena  ditadura

militar.

Foi assassinada porque tinha a coragem de dizer que era preferível morrer à bala a

morrer  de  fome.  Fome é  coisa  do  passado  no Nordeste  e  no  Brasil  graças  aos

governos Lula e Dilma.

Então,  acho que é importante fazermos aqui  até um ato  de desagravo.  V.  Exa.

esteve na Marcha das Margaridas. Lá estavam mulheres pobres, de luta, com força e

que já conquistaram muitas coisas. Foi graças a uma Marcha das Margaridas que a

titular da terra pode ser a mulher. Foi de uma Marcha das Margaridas que os Pronafs

passaram a ser também publicados em nome das mulheres. Foi de uma Marcha das

Margaridas que – lembrem-se dos 32 anos de assassinato – se permitiu uma grande

campanha nacional de sindicalização e de carteira de trabalho para as mulheres do

campo. Assim, considero importante isso.

Falando em luta, estarei com o presidente da Assembleia, com o deputado Rogério

Correia – e feliz de saber que a deputada Marília também estará – tentando negociar

com o presidente do Tribunal de Justiça uma solução para a questão dos movimentos

grevistas  da  justiça,  partindo  do  princípio  de  que não se  deve  criminalizar  esses

movimentos. O grande trunfo do governo Lula foi trazer para a realidade brasileira a

não criminalização de movimentos sociais, a não criminalização de movimentos que

lutam por justiça.

O deputado Doutor  Jean Freire  –  Sr.  Presidente,  agradeço a  fala  do  deputado
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Durval, com quem tanto tenho aprendido. Isso que ele disse seria o encerramento da

minha fala.

É  dessas  verdadeiras  manifestações  que  surgiram  várias  ideias.  Em  todas  as

marchas são entregues reivindicações,  uma carta,  no início ao presidente Lula,  e

agora à presidenta Dilma. Foi daí,  dessa luta, dessa verdadeira manifestação que

várias  conquistas,  como  disse  o  deputado  Durval,  surgiram:  a  partir  dessas

margaridas.

Voltei de Brasília realmente com muita energia dada por essas mulheres. Tinha de

ser  a  partir  delas.  O encerramento  foi  feito  pela  nossa presidenta  Dilma.  Isso  os

jornais não mostraram. Gostaria de parabenizar todas, cada uma dessas mulheres

que saíram dos seus lares para estar  em Brasília.  Infelizmente, Sr.  Presidente,  lá

perdemos mais duas margaridas. Duas mulheres faleceram por problema de saúde

naquele momento, não durante a caminhada, mas deixaram as suas marcas e serão

novas sementes na luta por mais justiça e em defesa da democracia.

Queria, sobretudo, parabenizar as mulheres mineiras, especialmente as dos Vales

do Jequitinhonha e do Mucuri, do Norte de Minas e do Rio Doce.

Concluo  com  uma  frase  enunciada  pelo  deputado  Durval,  uma  frase  da  nossa

querida Margarida Alves: “Prefiro morrer lutando a morrer de fome”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, o deputado Isauro Calais.

O deputado Isauro Calais – Presidente, deputadas e deputados, funcionários da

Casa, público presente, amigos telespectadores da TV Assembleia.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, antes de ir para a Defensoria Pública, fui servidor

da Justiça por quatro anos. Anistia já e que se cumpra a lei do piso!

Não poderia, como servidor da Justiça que fui, de 1984 a 1988, deixar de estar ao

lado de vocês. Mesmo que não fosse, estaria ao lado de vocês porque o direito de

greve,  de  lutar  por  melhores  salários  e  condições  de  trabalho  é  justiça,  é  justo.

Contem com meu apoio.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  estou  muito  preocupado com  a  Zona da Mata.

Chamo a atenção do deputado Durval Ângelo. Pedi a ele e ao Rogério que ficassem

para ouvir minha fala. Recebi um telegrama do prefeito Fernando Lúcio Ferreira, de
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Além Paraíba: (– Lê:) “O prefeito de Além Paraíba vem à presença de V. Exa. em seu

nome pessoal e dos além-paraibanos para pleitear sua ajuda para que seja revogada

a Resolução nº 4.800, que afeta o mercado atacadista da nossa terra. A empresa

Zamboni, com mil funcionários, está indo embora para o Estado do Rio de Janeiro”.

O prefeito Amaury de Sá Ferreira, de Santo Antônio do Aventureiro: (– Lê:)  “Em

consequência dos abusivos impostos que as empresas mineiras vêm enfrentando, a

empresa Zamboni Atacadista está se transferindo para o Estado do Rio de Janeiro”.

O jornal de Além Paraíba: (– Lê:) “A empresa Zamboni Distribuidora de Alimentos

em  comunicado  ao  povo  de  Além  Paraíba.  'O  governo  de  Minas  Gerais,  por

intermédio de seu secretário da Fazenda, publicou a Resolução nº 4.400 e revogou o

regime tributário, que favorecia as empresas atacadistas do Estado de Minas Gerais.

Não estamos encontrando saída para a inevitável transferência de nossas atividades

para o Rio de Janeiro'”.

Deputado  Durval  Ângelo,  Srs.  Deputados,  no  jornal  deste  mês saiu:  (–  Lê:)  “O

governo de Minas vai reduzir a alíquota do imposto sobre a circulação de mercadoria

e prestação de serviço de 3% para 2% na indústria de calçados de Nova Serrana”.

Nosso  gabinete  participou  de  audiência  pública  em  Além  Paraíba.  Uma cidade

daquele  porte,  deputados  Durval  Ângelo  e  Rogério  Correia,  não  pode  perder  mil

postos de trabalho. Uma cidade como Santo Antônio do Aventureiro não pode perder

150 postos de trabalho. O governador se reuniu com a Frente Parlamentar em Defesa

da Zona da Mata. Havia nove deputados com o governador. Ele baixou um decreto

instituindo uma comissão para que, em 90 dias, se defina um posicionamento em

relação ao ICMS da Zona da Mata. Estou falando especialmente da Zona da Mata.

O governo Pezão, do Rio de Janeiro, com a Lei Rosinha, saiu de um patamar de

15% a 20% de cidades e foi para 55% das cidades. A Lei Rosinha deu condições de

atrair  empresas e indústrias  para as cidades em virtude do percentual  de 2% de

ICMS. Isso é desumano, isso é inconcebível. Quando se cria uma comissão para que

em 90 dias se dê um parecer para a Zona da Mata...  Data venia,  a Zamboni  vai

embora  amanhã,  portanto  não  podemos  esperar.  Cobro  do  governo  do  PT,  do

governo que estou apoiando aqui, do governo que tem Toninho Andrada, presidente

do  PMDB,  que  estamos  apoiando.  Por  acreditar  em  Pimentel,  por  acreditar  em
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Toninho Andrada, estamos aqui na base do governo. Nós os apoiamos na campanha

e estamos aqui, na base do governo. Queremos com urgência, deputado Durval –

que seja para amanhã –, um decreto lá para Além Paraíba, pois não podemos dar de

bandeja ao Estado do Rio 1.200 empregos, dar de bandeja ao Estado do Rio os

nossos empregos, as nossas rendas, fazendo com que a Zona da Mata seja daqui a

pouco uma região de aposentados e de estudantes.

É isso que nós não queremos. Do primeiro dia de janeiro ao último dia de julho,

perdemos 552 empresas em Juiz de Fora. Fecharam-se 552 empresas. Na Zona da

Mata  foram  mais  de  mil  empresas  fechadas.  Então,  o  que  fazer?  Dar  a  devida

atenção  à  Zona  da  Mata,  aos  trabalhadores  da  Zona  da  Mata.  Se  o  PT  prega,

realmente, que defende o emprego, que defende o trabalhador,  está na hora de o

governador Pimentel fazer um decreto para a Zona da Mata e, se possível, para Além

Paraíba,  amanhã,  para  impedir  que esses  postos  de  trabalho  vão para  o  Rio  de

Janeiro.  Aí,  sim,  estaremos  defendendo,  de  fato,  o  trabalhador.  Estaremos

defendendo, de fato, o emprego para a Zona da Mata. Do contrário, como eu disse,

vamos ter uma região de aposentados e de estudantes. É isso que está acontecendo

na minha terra e na Zona da Mata. Conversando com o deputado Bráulio, assim que

chegamos a este Plenário, ele disse: “Estou preocupado com a Zona da Mata. Não

podemos  esperar”.  Não  podemos  esperar,  deputado  Doutor  Wilson  Batista.  Não

podemos esperar nem mais um dia para essa solução, para que continue a cobrança

de ICMS injusta no Rio de Janeiro em relação à Zona da Mata. Minas está com os

braços cruzados. Minas está dormindo, deixando as empresas irem embora.

O decreto de 2009, do então governador Aécio Neves, pouco adiantou, mas fez

com que a Zona da Mata recebesse algumas indústrias, uma meia dúzia, umas 10,

20 indústrias. Mas não queremos só esse decreto. Queremos um decreto para todas

as empresas da Zona da Mata, para que as nossas, que estão lá há muitos anos,

trabalhando  e  gerando  emprego,  gerando  impostos,  gerando  desenvolvimento  na

Zona da Mata, continuem lá.

Recebi  hoje um e-mail  de um grupo tentando trazer  para a Zona da Mata uma

indústria farmacêutica de produtos farmacêuticos da Índia, de investimento de mais

de  duzentos  milhões.  Por  que  eles  não  vêm  para  a  Zona  da  Mata?  Senhores
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deputados, senhoras deputadas, público presente, amigos telespectadores, eles não

vêm para a Zona da Mata porque aqui pagamos 18% de ICMS, enquanto no Estado

do Rio de Janeiro o valor é de 2%. Qualquer empresário normal, que não seja doido,

vai para o Estado do Rio de Janeiro e vai largar Minas Gerais. Então, é preciso fazer

com que possamos competir  em igualdade com o Estado do Rio de Janeiro, dar

condições as nossas empresas de competir com igualdade com o Estado do Rio de

Janeiro.

Então, Durval, eu lhe peço que nos ajude. Rogério, peço que nos ajude. Quem está

pedindo  é  um  companheiro,  alguém  que  está  na  mesma  trincheira  de  vocês,

defendendo o governador Pimentel. Então, é justo que se faça um movimento para

que possamos segurar na Zona da Mata os nossos empregos, segurar os nossos

jovens na Zona da Mata, porque hoje muitos ônibus saem de Juiz de Fora levando

jovens  para  trabalhar  em  Três  Rios,  onde  as  indústrias  estão  indo,  porque  é  só

atravessar a ponte. Queremos segurar empregos para os nossos jovens e renda e

prosperidade para a Zona da Mata.

O deputado Rogério  Correia (em aparte)*  – Deputado Isauro Calais,  quero,  em

primeiro lugar, concordar com V. Exa. Para mostrar quão grave é o assunto em Além

Paraíba, já estão mobilizados, além de V. Exa., os deputados Noraldino Júnior, Doutor

Wilson Batista, Cristiano Silveira, Braulio Braz e eu próprio; fora o Triângulo Mineiro.

Vários deputados, comandados pelo Professor Neivaldo, têm o mesmo problema no

Triângulo Mineiro.

Nesse caso específico da Zamboni, estive com os deputados Noraldino Júnior e

Doutor Wilson Batista, que esteve lá representado. Conversamos, deputado Durval,

com o Dr. Vizotto, que nos recebeu porque o secretário não pôde nos receber. O Dr.

Vizotto nos explicou que, pessoalmente, o secretário está cuidando do caso e que

nos daria um retorno no mesmo dia. Isso foi na sexta-feira passada. Então, estamos

esperando um retorno específico dessa questão da Zamboni. Também o proprietário

explicou muito bem que isso é um processo antigo, deputado Isauro Calais; foi feito

um decreto bem antigo, que já tratava desse assunto dos atacadistas. Ele deu toda a

explicação.

Por  isso quero concordar  com você que não há por  que postergar,  deixar  para
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depois a resolução daqueles setores atacadistas que há muito tempo já estavam no

decreto  inicial,  como  é  o  caso  de  lá.  Então,  ele  pode,  muito  bem,  com  toda  a

tranquilidade, fazer com que se resolva esse problema em definitivo, enquanto estuda

outros  que não estavam no  decreto  inicial  e  que  foram feitos  por  meio  daqueles

decretos especiais aqui aprovados – não é o caso desse, que já é, portanto, antigo.

Então, queria ser solidário ao que você falou, concordar e pedir ao nosso líder de

governo – pois já organizamos a nossa base e já fomos lá – que marque uma reunião

ou que dê de imediato uma resposta ao que V. Exa. pediu.

Para terminar, queria dizer ao pessoal do Tribunal que estou esperançoso de ver

uma resposta positiva. Hoje, vocês notaram que todos os deputados têm se colocado

favoráveis  à  questão  da  anistia.  Espero  que  isso  sensibilize  também  o  nosso

presidente do Tribunal de Justiça. Parabéns, Isauro!

O deputado Isauro Calais – Sou eu quem agradece o aparte.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* – Isauro, gostaria de salientar, pois

V.  Exa.  tem  uma  preocupação  muito  pertinente  quanto  a  essa  questão,  que  a

Zamboni  está em Além Paraíba  há mais  de quarenta anos, e quase mil  pessoas

dependem diretamente dessa empresa. O fato de ela ir  para o Estado do Rio de

Janeiro  será  um  grande  desastre  para  Além  Paraíba,  porque  o  governo  não  só

deixará de arrecadar o imposto – no momento pode pensar não ser tanto, mas, com a

ida para o Rio de Janeiro, o governo não vai arrecadar nada. Ele vai trocar o que

acha pouco por  nada,  agravando mais ainda a questão do desemprego em Além

Paraíba, cidade que tem como única empresa que gera empregos a Zamboni.

Além Paraíba já é uma cidade naturalmente prejudicada por sua topografia e pelas

enchentes de 2011, em que o próprio hospital foi destruído em quase sua totalidade.

Estamos lutando pela criação de um hospital regional em Além Paraíba, cujo terreno

inteiro  já  foi  adequado.  Já  existe  o  projeto,  já  houve  o  investimento  no  governo

passado em torno de R$10.000.000,00 para a  construção de um grande hospital

regional, pois a cidade carece de uma estrutura hospitalar.

Muito  obrigado  pelo  aparte,  e  vamos  todos  por  essa luta  para  que  a  Zamboni

permaneça em Além Paraíba.

O deputado Isauro Calais – Sou eu quem agradece o aparte. É uma luta desta
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Casa,  mas  principalmente  uma  luta  nossa,  dos  deputados  da  Zona  da  Mata.  É

importante manter o emprego na Zona da Mata.

Presidente,  encerrando,  gostaria  de  me  dirigir  ao  deputado  Douglas  Melo.

Infelizmente, não terei tempo para lhe conceder um aparte, mas gostaria de me dirigir

a V. Exa. porque na semana passada eu tentei aparteá-lo para corroborar com o que

estava dizendo da tribuna. Por que a Via 040 colocou a praça de pedágio antes de

Sete Lagoas? A praça de Barbacena tem uma média de 20 a 25 mil veículos por dia.

A praça de Itabirito tem uma média de 30 a 35 mil veículos por dia. A praça de Sete

Lagoas tem uma média de 40 a 45 mil  veículos por dia. Eles reduziram 12km da

colocação dessa praça para ter ganho. Eles não estão pensando no benefício nem no

bem-estar da população da cidade. Em Barbacena há distritos isolados, separados

pela praça de pedágio. Por isso fizeram isso com Sete Lagoas. Cabe a V. Exa. e aos

deputados desta Casa brigar para que aquela praça de pedágio saia daquele local,

seja colocada depois de Sete Lagoas. É um crime o que fizeram com os cidadãos de

Sete Lagoas que trabalham em Belo Horizonte. Conte com meu apoio,  deputado.

Estarei do seu lado.

Sr. Presidente, deputadas e deputados, público presente, amigos telespectadores,

obrigado.  Estaremos  sempre  nesta  Casa  defendendo  o  que  é  direito  do  cidadão

mineiro, que é o emprego, o bem-estar, a saúde. Deputado Glaycon Franco, daqui a

pouco vamos colocar a nossa comissão provisória do idoso para funcionar e fazer um

belo trabalho para Minas Gerais. Um abraço.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, a deputada Cristina Corrêa.

A deputada Cristina Corrêa* – Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, declaro meu

apoio à anistia. Contem comigo. Estamos juntos nessa luta.

Mas hoje vim a esta tribuna para fazer um protesto contra a situação em que se

encontra  a  saúde  em  Santa  Luzia,  meu  município.  Há  dois  anos,  não  nascem

crianças em Santa Luzia porque a maternidade está fechada, e, há dois meses, o

hospital  está  com  suas  atividades  interrompidas.  Falta  boa  vontade  por  parte  da

administração  pública  para  reativar  o  hospital.  Tenho  sido  procurada  por

representantes  da  irmandade  que  ajuda  na  administração  do  hospital  e  pela
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população, que estão insatisfeitos com essa situação. Esse hospital não atende só a

nossa cidade, mas também cidades vizinhas como Jabuticatubas e outras. Ou seja, o

fechamento  desse  hospital  implica  que  os  hospitais  de  Belo  Horizonte  assumam

esses  atendimentos,  com  todos  os  problemas  decorrentes  disso,  ainda  que  sem

estrutura para receber tantos pacientes.

Mas para Santa Luzia, uma cidade tão grande, com quase duzentos e cinquenta mil

habitantes, não ter um hospital funcionando é uma situação muito complicada e que

merece ser olhada com urgência. Esse hospital  tem uma história com a cidade e

precisa receber um olhar mais atento. A situação se complica ainda mais porque,

além de não ter um hospital em funcionamento, nossa cidade não tem Samu, e o PA

da Sede está praticamente desativado. Assim, tudo fica concentrado no PA da região

de São Benedito. As pessoas que não encontram atendimento precisam ir  a Belo

Horizonte.  Então  a  situação  é  realmente  complicada,  e  peço  à  administração

municipal que tenha um olhar mais cuidadoso com a nossa população, que realmente

precisa receber atendimento de qualidade.

Mas não estou aqui só para falar de pontos negativos. Quero dizer de um avanço

muito importante que conseguimos recentemente. Há muito tempo, a população já

vinha  se  mobilizando  em  torno  da  questão  do  Move,  que  foi  instalado  ali  em

condições muito precárias e indesejáveis para os usuários. Assim, há um bom tempo,

a população vem se organizando e se manifestando e, há pouco mais de um mês,

realizamos uma audiência pública para tratar dessa questão. O governo do Estado

nos atendeu prontamente, e as obras do Move serão retomadas nos próximos dias.

Isso prova que esse tem sido um governo que realmente escuta a população e busca

trazer melhorias. Também estava parada uma linha de ônibus executivo que faz o

trajeto Santa Luzia a Belo Horizonte, o que estava afetando muito os moradores da

Sede, que fica a grande distância de Belo Horizonte. Isso também foi alvo de pedidos

na audiência, e essa linha já foi reativada. Ou seja, o que se disse na audiência foi

realmente ouvido. Aliás, o povo tem sido ouvido, e fico muito feliz em fazer parte de

um governo que realmente tem buscado atender às demandas do povo e abrir esse

acesso à população, que é algo por que lutamos há tanto tempo.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)*  – Em primeiro lugar,  cumprimento V.

Exa. pelo trabalho que vem desempenhando nesta Casa, sempre atenta às questões
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de Minas e sempre solidária ao nosso trabalho nas mais diversas comissões, sendo

atuante não só na Comissão de Cultura, de que a deputada é vice-presidente, mas

em  todas.  Agora  há  pouco,  por  exemplo,  a  deputada  participava  de  reunião  na

Comissão  de  Direitos  Humanos,  também  preocupada  com  os  episódios  que

ocorreram nas manifestações pela tarifa zero e que culminaram no confronto entre a

PM e os manifestantes. Tudo isso sem nunca descuidar de Santa Luzia: a deputada

está sempre trazendo as pautas e as reivindicações de Santa Luzia para esta Casa,

compartilhando  as  suas  angústias  conosco.  Quero,  portanto,  parabenizá-la,

lembrando  que  mobilidade  urbana  é  uma das  principais  reivindicações  da  região

metropolitana, e em Santa Luzia a situação não é diferente. Também ressalto a sua

sensibilidade com as questões da saúde. Costumo dizer que, se um dia eu fosse

prefeito  e  minha  cidade  estivesse  com  graves  problemas  na  área  de  saúde,  eu

deixaria  de  fazer  tudo o  mais  para  cuidar  da  saúde da comunidade,  porque não

adianta ter infraestrutura, cultura e outros serviços se a pessoa não tem saúde, que é

o que lhe dá condições de usufruir de tudo isso.

V. Exa. faz aqui um apelo à prefeitura municipal, e o faz com propriedade, pois

saúde refere-se ao drama humano. Então eu a parabenizo pelas  conquistas, pela

atuação. Tenho certeza de que Santa Luzia, no que depende do seu trabalho aqui,

será, a cada dia, uma cidade melhor.

Peço também aparte, deputada Cristina, porque não pude falar enquanto o nosso

companheiro Isauro Calais fazia seu pronunciamento, devido ao tempo. Porém eu

não podia deixar de registrar, novamente, o que eu já havia feito na semana passada,

a preocupação com a Zona da Mata, com essa questão do fim do regime diferenciado

da tributação. A Zona da Mata vem sofrendo, deputada Cristina Corrêa, um grande

esvaziamento da sua economia. Alguns indicadores de municípios que compõem a

região se equiparam ao das regiões mais pobres de Minas Gerais. Porém, aquela já

foi uma região muito próspera. Então quero também fazer esse apelo ao governador

Fernando Pimentel, ao secretário de Fazenda, Bicalho, que nos informaram que vão

estudar caso a caso. Especificamente estamos aqui falando – o deputado Rogério

Correia  também  foi  acionado,  assim  como  o  deputado  Isauro  Calais  e  demais

deputados  que  compõem  a  Frente  Parlamentar  da  Zona  da  Mata  –  da  nossa

preocupação com a empresa atacadista Zamboni, a maior empregadora da região de
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Além Paraíba, há muitos anos ali presente e uma grande recolhedora de tributo para

o Estado de Minas Gerais, que está a ponto de optar por ir para o Estado do Rio de

Janeiro, por não conseguir essa solução.

Já  solicitei  reunião  ao  secretário  Bicalho,  para  que nos  receba,  que  receba os

empresários, para fazerem suas considerações. É claro que o governo, quando toma

essas medidas, é porque ele sabe que nem todo mundo precisa ser beneficiado ou

faz jus ao benefício. Nós queremos discutir o caso da Zamboni, mas é preciso que

sejamos recebidos, já que o nosso prazo está acabando.

Então quero corroborar com os deputados que compõem a Frente Parlamentar em

Defesa  da  Zona  da  Mata,  especificamente  da  população  de  Além  Paraíba,  pelo

problema que estamos vivendo.  Obrigado,  novamente,  pela oportunidade.  V.  Exa.

está sempre atenta a Santa Luzia, parabéns.

A deputada Cristina Corrêa* – Obrigada, deputado.

O  deputado  Professor  Neivaldo  (em  aparte)  –  Obrigado,  deputada  Cristina.  Eu

também  queria  parabenizá-la  pelo  trabalho  que  vem  realizando.  É  uma  grande

companheira,  sempre  atenta  também  a  nossas  necessidades.  Sempre  que  a

procuramos está pronta a nos atender. Estive com V. Exa. também em uma audiência

pública  em  Santa  Luzia.  Tive  o  prazer  de  conhecer  a  sua  cidade  e  sei  da

preocupação de V. Exa. em relação à Santa Luzia.

Eu gostaria também, deputada, de fazer coro com os deputados Isauro Calais e

Cristiano. Já utilizei a tribuna para falar desse problema da tributação. Na cidade de

Uberlândia,  no  Triângulo  Mineiro,  o  principal  setor  econômico  é  o  atacadista.  O

Cristiano deixou claro quem faz jus ao benefício. Então essa discussão deve ser feita,

e será feita, com certeza, com seriedade e responsabilidade. Nós também estivemos

em contato com o subsecretário Vizzotto, que nos retornou a ligação dizendo que

esse assunto está sendo tratado diretamente pelo secretário, que se comprometeu a

reunir-se com os empresários. Esse é um problema que afeta a Zona da Mata, o

Triângulo Mineiro, assim como outras cidades que, aliás, citei na minha fala anterior,

como Contagem e Betim. Enfim, com certeza, o governo, sabendo dessa realidade e

da seriedade que é esse tema, olhará com carinho a questão.

V. Exa. mesmo disse aqui, há pouco, dessa disposição do governo de dialogar. O
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governo  tem  dialogado  e,  com  certeza,  nós,  deputados  nos  reuniremos  com  o

governo, com esses empresários e apresentaremos essa pauta ao governo para que

encontremos  uma solução que não prejudique  o nosso estado.  E que  o  governo

tenha condições também de ter  impostos  recolhidos  para  que possa beneficiar  a

nossa população.

V. Exa. falou há pouco sobre a saúde. Nós precisamos de tributos para investir em

saúde, em educação, mas nós também temos de nos preocupar com esse setor, para

que não haja desemprego em nossas cidades.

Também, deputada, gostaria de rapidamente dizer e até fazer uma alerta à cidade

de Patos de Minas e região: amanhã não acontecerá o fórum regional na cidade de

Patos de Minas, pois foi adiado. Mas em Uberlândia estamos esperando – não só

Uberlândia, mas toda a região,  o Triângulo Sul  está esperando – termos o fórum

regional no dia 26, em Uberlândia, e, no dia 29, em Uberaba. A região de Patos de

Minas  aguarda  também  uma data  rápida  para  fazer  o  fórum  regional,  no  qual  o

próprio  governador  Fernando  Pimentel  procura  estar  presente,  dialogar  com  a

população, assim como o seu secretariado. A população aguarda esse momento para

apresentar as  suas reivindicações e, ao mesmo tempo,  ouvir  o anúncio do nosso

governador sobre as melhorias da região.

Já sabemos que Uberlândia  será uma das cinco primeiras  cidades a receber  o

Minas Digital. Isso foi anunciado pelo nosso secretário quando eu e o prefeito Gilmar

Machado estivemos com Miguel Corrêa, secretário de Ciência e Tecnologia. Portanto,

Uberlândia será beneficiada. Aguardamos isso ansiosamente. Com certeza também

serão anunciadas melhorias  em várias  escolas  estaduais  de  Uberlândia  e  região,

entre  outras  melhorias,  das  quais  aguardamos  o  anúncio  do  nosso  governador

Fernando Pimentel.

Então, em Uberlândia, dia 26, fórum regional; em Uberaba, dia 29, também fórum

regional; e em Patos de Minas foi adiado o que seria amanhã. Aguardaremos uma

próxima data. Agradeço seu aparte.

A deputada Cristina Corrêa* – Agradeço sua fala e seu apoio, deputado Professor

Neivaldo.  Só  queria  reforçar  dados  sobre  a  saúde  em  Santa  Luzia.  Como  falei,

tivemos lá uma audiência pública, há pouco mais de um mês, para discutir o Move. As
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reivindicações da população foram atendidas, as atividades e obras do Move estão

sendo retomadas. Problemas de diversas linhas também foram sanados, mas há 30

dias tivemos lá uma audiência sobre a questão do hospital. Infelizmente, até hoje não

temos  resposta.  Ou  seja,  há  30  dias  aconteceu  uma  audiência  pública,  mas  a

resposta não veio. Esse hospital é de responsabilidade do município. O município tem

gestão  plena  da  saúde,  então  é  uma  irresponsabilidade  muito  grande  de  uma

prefeitura  manter  um  hospital  fechado  com  tantas  pessoas  precisando  de

atendimento e de uma saúde de qualidade. Hoje Santa Luzia carece de atenção para

a saúde. Essa é uma reivindicação antiga da população. Os problemas da saúde

vêm-se  estendendo  ao  longo  dos  anos  e  se  agravando.  Com  o  fechamento  do

hospital, a cidade chegou a um estado de calamidade. Uma cidade do tamanho de

Santa Luzia, com quase 250 mil habitantes, sem um hospital em funcionamento, sem

uma maternidade em funcionamento. O PA da sede também não está funcionando,

nem o Samu.  Uma pessoa acidentada na cidade tem de pedir  ajuda às  cidades

vizinhas para que o Samu venha de outros  municípios para fazer  o atendimento.

Então,  é  uma situação realmente  vergonhosa a da  saúde do Município de Santa

Luzia.

Peço atenção especial  do governo municipal. O governo do Estado tem tentado

intermediar essas negociações, tem tentado contribuir, mas é preciso que avancem

rapidamente essas negociações e que o hospital seja reaberto. Essa é a expectativa

da população. Muito obrigada. Boa tarde a todos.

* – 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a
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anexação do Projeto de Lei nº 456/2015, do deputado Fred Costa, ao Projeto de Lei

nº  131/2015,  dos  deputados  Fred  Costa  e  Noraldino  Júnior,  por  guardarem

semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 18 de agosto 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 1.826/2015, da Comissão de

Saúde, 1.837/2015,  da Comissão de Administração Pública, 1.849,  1.857,  1.865 a

1.867,  1.869,  1.871  e  1.880/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  1.850  a

1.853/2015, da Comissão de Segurança Pública, 1.858 a 1.861/2015, da Comissão

de  Política  Agropecuária,  1.868/2015,  da  Comissão  de  Prevenção  e  Combate  às

Drogas, e 1.884 a 1.886/2015,  da Comissão de Assuntos Municipais.  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 Defesa do Consumidor – aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 13/8/2015,

do Requerimento nº 1.678/2015, do deputado Sargento Rodrigues;

de  Cultura  –  aprovação,  na  3ª  Reunião  Extraordinária,  em  12/8/2015,  do

Requerimento nº 1.596/2015, do deputado Léo Portela;

de  Educação  –  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  13/8/2015,  dos

Requerimentos nºs 1.591/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.621/2015, da

Comissão de Assuntos Municipais;

e de Segurança Pública – aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 18/8/2015, dos

Projetos de Lei nºs 1.284/2015, do deputado Tito Torres, 1.285/2015, do deputado

Cássio  Soares,  e  1.354/2015,  do  deputado Tito  Torres,  e  dos  Requerimentos  nºs

1.521, 1.526, 1.527, 1.537, 1.539, 1.541, 1.542, 1.544, 1.568, 1.569, 1.576, 1.577,

1.586  a  1.589  e  1.652/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  1.658  a  1.660/2015,  do

deputado Douglas  Melo,  1.689 e 1.750/2015,  do deputado Sargento Rodrigues, e

1.708/2015, da Comissão de Turismo (Ciente. Publique-se.).
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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 1.966/2015, do deputado

Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.889/2015; o Requerimento Ordinário nº 1.968/2015, do deputado Gilberto Abramo,

em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.269/2015;  e  o

Requerimento Ordinário nº 1.976/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 347/2015 (Arquivem-se os projetos.); nos

termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, o Requerimento Ordinário nº

1.964/2015, do deputado Ulysses Gomes e outros, em que solicitam a convocação de

reunião especial para comemorar o Dia Internacional do Farmacêutico e homenagear

os  farmacêuticos  que  se  destacam  em  sua  área  de  atuação;  e  o  Requerimento

Ordinário nº 1.965/2015, do deputado Gilberto Abramo e outros, em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear a Rede Record Minas;

e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos

Ordinários nºs 1.969, 1.970 e 1.971/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.714,  4.184  e  3.715/2013,

respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.972/2015, do deputado Sávio Souza

Cruz,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.657/2013;  e  os

Requerimentos  Ordinários  nº  1.973  e  1.974/2015,  do  deputado  Anselmo  José

Domingos, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.938/2013 e

1.043/2011, respectivamente.

Questão de Ordem

O deputado Carlos Pimenta – Agradeço a V. Exa. Eu gostaria de fazer a leitura de

uma  carta  que  foi  direcionada  hoje  a  toda  a  população  de  Minas  Gerais  pela

Associação  Mineira  de  Municípios  –  AMM.  É  muito  importante.  Farei  a  leitura,  e

depois  alguns  comentários,  que  acho  bastante  pertinentes.  O  título  é  “Crise  nos

municípios:  prefeituras  de  Minas  param  por  você”.  A  Associação  Mineira  de

Municípios – AMM – tem à sua frente hoje nosso companheiro prefeito de Pará de

Minas, que foi presidente desta Casa, Antônio Júlio, grande deputado, uma pessoa

que  marcou sua passagem por  esta Casa e  agora  ocupa o  importante  cargo de
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presidente da AMM. Ele nos manda o seguinte recado. (– Lê:) “A Associação Mineira

de  Municípios  –  AMM  –,  sempre  atuando  em  defesa  dos  ideais  municipalistas,

convida você,  cidadão,  a conhecer e entender  um pouco mais sobre a dramática

realidade  vivida  pela  maioria  dos  municípios  mineiros.  O  movimento  “Crise  nos

municípios – as prefeituras de Minas param por você” tem como principal objetivo

fazer uma grande campanha em defesa das cidades e população, por meio de uma

mobilização e ação conjunta em todo o Estado. O combate à crise financeira nos

municípios  tem  sido  uma luta  constante  dos  prefeitos  e  gestores  municipais  nos

últimos  anos.  O  cenário  mostra  que  a  situação  chegou  a  um  ponto  crítico,  sem

receber a devida preocupação do parlamento e do Poder Executivo Federal. Apesar

das constantes mobilizações e reuniões, as mudanças urgentes e essenciais ainda

não foram devidamente encaminhadas. É preciso fazer com que toda a sociedade

local  entenda  o  que  acontece  e  todos  os  servidores  municipais  participem  do

movimento. Convidamos você a participar dessa campanha e conhecer a realidade

das prefeituras. Não podemos deixar que a crise faça morrer a principal célula do

sistema. Por isso as prefeituras de Minas param por você”. Confesso, presidente, que

não esperava outra atitude do presidente Antônio Júlio que não fosse essa. Quem

conviveu com Antônio Júlio, quem o conhece como nós – tivemos o prazer de ser

companheiro dele por várias legislaturas – sabe que essa posição dele é uma posição

corajosa,  responsável  e,  acima de tudo,  retrata  o  desespero  por  que  passam os

municípios mineiros. Os prefeitos já fizeram uma marcha para Brasília e encontro na

Cidade Administrativa, junto ao governador Pimentel. A situação está chegando a um

ponto que não tem mais jeito, as prefeituras não conseguem fechar as contas no final

do  mês,  não conseguem  pagar  o  que  devem aos  fornecedores,  não  conseguem

pagar  os  médicos  contratados,  não  conseguem  pagar  os  professores,  não

conseguem realizar nenhuma obra nos seus municípios por menor que seja. Tivemos

informação de que o encontro aqui em Belo Horizonte foi extremamente proveitoso,

salutar.  Sabemos que o governador  Pimentel  está sensível  a essas questões dos

prefeitos,  mas é  necessário  uma tomada de posição,  presidente.  Os funcionários

contratados,  que não têm efetividade em seus cargos,  já  estão  sendo mandados

embora. As prefeituras estão enxugando. Agora vão recolher para as prefeituras os
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milhares de funcionários de todas as prefeituras de Minas que estão emprestados a

outros órgãos, emprestados ao governo do Estado, emprestados ao governo federal.

Emprestados.  As  prefeituras  não  têm  como  manter  tudo  isso.  Estava  ouvindo  o

discurso da deputada Cristina, em que ela relatou o que está acontecendo com uma

prefeitura  mineira.  Isso  está  acontecendo  em  todas  as  regiões,  em  todos  os

municípios. Os prefeitos não podem fazer mais nada, não têm como fazer mais nada.

Então queria trazer o nosso apoio. Tenho certeza de que nenhum deputado daqui da

Assembleia de Minas vai negar esse apoio. Queremos nos solidarizar com o nosso

presidente Antônio Júlio. Queremos dizer a ele que essa medida que está tomando,

essa  liderança  que  ele  está  exercendo  tem  o  irrestrito  apoio  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais.  Sabemos  das  dificuldades,  sabemos  que  essa crise

ainda  não terminou,  sabemos  que há ainda  um vasto  percurso  a  ser  percorrido,

sabemos que as prefeituras têm feito  a sua parte.  Ainda há pouco estava com o

prefeito  de  Ubaí,  pequena  cidade  do  Norte  de  Minas,  Gerson  Piau,  e  ele  dizia:

“Carlos,  não  tenho  mais  nem  condições  de  sair  à  rua  porque,  se  saio,  vêm  os

fornecedores e  a  população cobrar.  Estou estritamente  economizando para pagar

funcionalismo público, porque eles não podem ficar sem receber seus recursos”. Isso

está  acontecendo  com  todas  as  prefeituras.  Portanto,  presidente,  quero  dizer  ao

Antônio Júlio que conte com esta Casa. Acho que esse movimento tem de ser levado

adiante. O Brasil está perdido. Tenho a sensação de que o Brasil é um barco sem

rumo, sem comando, perdido no oceano. Ele não sabe para que lado vai. Se sopra do

oeste, ele vai para o leste, se sopra do sul, ele vai para o norte. O Brasil está perdido.

É  necessário  que  posições  iguais  a  esta  sejam  tomadas.  É  necessário  que  a

responsabilidade  seja  assumida.  É  necessário  que  possamos  dar  total  apoio  ao

presidente Antônio Júlio pelo trabalho que vem fazendo. Para terminar, presidente,

não queremos aqui  livrar  a cara do nosso governador Pimentel.  Tenho dito que o

governador Fernando Pimentel tem de chegar a Brasília e fazer valer a força que tem

como a maior autoridade hoje consciente do PT. Se ele chegar a Brasília, bater firme

na mesa e exigir que os recursos venham para Minas, para a saúde, para socorrer o

nosso estado, ele será ouvido. Ele não pode é se calar diante dessa crise, pelo fato

de fazer parte do mesmo partido da presidenta. Uma coisa é o companheirismo, uma
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coisa é a fidelidade partidária, outra coisa muito importante é a força que ele tem. Ele

tem de fazer valer essa força e trazer os recursos para Minas Gerais e ajudar os

nossos  prefeitos  a  saírem  dessa  crise  terrível.  Parabéns,  Antônio  Júlio,  pelo  seu

trabalho. Cada dia mais,  sou um admirador  do seu trabalho,  pela postura séria e

coerente que tomou no ano passado e que está tomando agora como presidente da

AMM. Muito obrigado.

Votação de Requerimentos

O presidente –  Requerimento  Ordinário nº  1.954/2015,  da Comissão de Política

Agropecuária,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Banco  do  Brasil  pedido  de

informações sobre a situação da dívida dos piscicultores que acessaram recursos do

Pronaf para instalação de tanques-rede no Estado. As deputadas e os deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.957/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que

solicita  seja  encaminhado  ao  prefeito  municipal  de  Belo  Oriente  pedido  de

informações sobre suposta negligência na prestação do serviço de transporte dos

estudantes desse município ao Município de Ipatinga. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.962/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado à Concessionária BH-Airport pedido de informações

sobre  o  levantamento,  que  encaminha,  efetuado  pelo  Procon-ALMG  em  que  se

constataram discrepâncias graves entre os preços cobrados pelos fornecedores do

Aeroporto de Confins.  As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  Ordinário nº  1.963/2015,  da Comissão Extraordinária de Proteção

dos Animais, em que solicita seja encaminhado ao prefeito municipal de Contagem

pedido de informações sobre os termos do contrato de aluguel da Unidade Móvel

Veterinária, conhecida como “castramóvel”, bem como o relatório dos procedimentos

de castração realizados desde a sua aquisição. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.977/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita

seja  encaminhado  à  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  –  Aneel  –  pedido  de
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informações sobre a motivação do Despacho nº 2.161/2013, publicado em 11/7/2013,

no Diário Oficial da União, que revogou parcialmente o Despacho nº 4.280/2011, que

aprovou estudos de inventário que, através do Programa de Geração Hidrelétrica em

Minas Gerais, previa a construção de cinco usinas hidrelétricas no Rio Araçuaí e Rio

Jequitinhonha,  nos  termos  que  menciona.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem

O deputado Carlos Pimenta – Sr. Presidente, pela ordem. V. Exa. está passando

por essa fase dos requerimentos, mas muitos deles interessam a vários deputados

que não estão aqui presentes. Então, como não há quórum, peço a V. Exa. que, de

plano, encerre a nossa reunião.

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

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

em turno único, da Indicação nº 14/2015 e do Projeto de Lei nº 274/2015, e, em 1º

turno, do Projeto de Resolução nº 6/2015, uma vez que permaneceram em ordem do

dia por seis reuniões; e informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do Projeto

de Resolução nº 6/2015, foram apresentadas ao projeto doze emendas do deputado

Sargento Rodrigues, que receberam os nºs 1 a 10, 12 e 13, duas do deputado Isauro

Calais,  que  receberam  os  nºs  11  e  14,  cinco  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que

receberam  os  nºs  15,  16  e  19  a  21,  duas  do  deputado  Professor  Neivaldo,  que

receberam os nºs 17 e 18, uma do deputado Fred Costa, que recebeu o nº 22, uma

dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bonifácio Mourão, que recebeu o nº 23, três do

deputado Rogério Correia,  que receberam os nºs  24,  25 e 26,  uma do deputado

Gustavo Corrêa,  que recebeu o nº  27,  uma do deputado Gustavo Valadares, que

recebeu o nº 28, duas do deputado Luiz Humberto Carneiro, que receberam os nºs 29

e 30, uma do deputado João Leite, que recebeu o nº 31, uma do deputado Felipe

Attiê, que recebeu o nº 32, e uma do deputado Bonifácio Mourão, que recebeu o nº

33,  e, nos termos do § 2º do art.  188, combinado com o art.  195, do Regimento

Interno, encaminha as emendas com o projeto à Mesa da Assembleia para parecer.

– O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
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EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/2015

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – O art. 86 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XII:

Art. 86 – (…)

XII  –  ordenar  o  desconto  da  remuneração  de  deputado  em  razão  do  não

comparecimento efetivo às reuniões e da não participação nas votações, nos termos

do art. 65.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 2

Suprimam-se o inciso III e o parágrafo único do art. 103 e acrescentem-se ao art.

100 os seguintes inciso e parágrafo:

“Art. 100 – (...)

… – apreciar os requerimentos que solicitarem:

a) providência a órgão público ou entidade pública ou privada;

b) informações não compreendidas no art. 79, VIII, “c”;

c) manifestação de apoio ou congratulações;

d) manifestação de pesar ou protesto.

§ ... – Da decisão de comissão sobre as proposições a que se refere o inciso XXIV

caberá recurso ao Plenário, nos termos do art. 104.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  acréscimo  dos  dispositivos  acima  tem  o  objetivo  de  tornar

competência exclusiva de comissões a apreciação de requerimentos de providência,

de manifestação e de informação, excluídos destes os que recebem parecer da Mesa

da Assembleia, a fim de conferir maior celeridade à tramitação desse tipo de matéria

e autonomia às comissões permanentes.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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“Art. … – O art. 112 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte § 4º, renumerando-se os subsequentes:

Art. 112 – (...)

§ 4º – Registrado o requerimento nos termos do art.  174, o presidente proferirá

decisão sobre seu recebimento no prazo de cinco dias.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 4

Suprima-se o § 4º do art. 124 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997,

acrescido ao referido artigo pelo art. 42 do projeto.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – O art. 90 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 90 – É proibido o porte de arma de fogo em recinto da Assembleia Legislativa,

salvo por integrantes da Polícia Legislativa.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – O art. 93 da Resolução nº 5.176, de 1997, fica acrescido do seguinte § 2º,

passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 93 – (…)

§ 2º – Compete à Mesa da Assembleia regulamentar o modo de identificação das

pessoas que ingressarem nas dependências da Assembleia Legislativa.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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“Art. … – O § 4° do art. 112 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 112 – (…)

§ 4° – Recebido o requerimento, o presidente o despachará para publicação no

prazo de cinco dias.”.”

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – O art. 120  da Resolução nº 5.176, de 1997,  fica acrescido do seguinte

inciso XXXI:

“Art. 120 – (…)

XXXI  –  Assinar  ofício  endereçado  a  convidado,  nos  termos  de  requerimento

aprovado em comissão.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 9

Suprima-se o art. 180-A da Resolução nº 5.176, de 1997, a que se refere o art. 66

do projeto.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 10

Suprima-se, na alínea “b” do inciso III do art. 46, a expressão “apresentados em

audiência ocorrida na fase anterior”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 11

Acrescentem-se aos arts. 101 e 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, os seguintes

incisos XXII:

“Art. 101 – (…)

XXII – da Defesa dos Direitos dos Idosos.
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Art. 102 – (…)

XXII – da Defesa dos Direitos dos Idosos:

a) a defesa dos direitos dos idosos;

b) as políticas de integração social do idoso e as políticas de melhorias da saúde e

condições de vida do idoso;

c) a fiscalização e o acompanhamento dos programas governamentais relativos aos

direitos do idoso;

d) a promoção e a divulgação dos direitos dos idosos.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação: Atualmente existe na Assembleia a Comissão de Trabalho, Previdência

e Ação Social que passará a se denominar Comissão Permanente do Trabalho, da

Previdência e da Assistência Social. Os interesses dos idosos estão contemplados

por essa comissão.

Insta asseverar que, segundo estudos do governo do Estado, em 2014 a população

de idosos em Minas Gerais passava de 2.300.000. E esse número vem crescendo. A

tendência é que, nos próximos anos, essa população tenha um avanço considerável

em razão das melhorias nas condições de vida e saúde e a queda da mortalidade de

idosos que vem aumentando a expectativa de vida da população.

Em  função  disso,  temos  uma  parcela  considerável  da  população  mineira

enquadrada  nas  mesmas  condições  e  demandando  necessidades  específicas  e

voltadas para suas peculiaridades. No entanto, a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais não abarca nenhuma comissão própria dos idosos.

Assim, conta-se com a contribuição e a participação dos demais membros desta

Casa para que esta emenda seja aprovada e acrescida ao texto do artigo 32 do

Projeto  de  Resolução  nº  6/2015  para  que  o  artigo  101  do  Regimento  Interno

(Resolução nº 5.176/97) seja alterado e que esta classe tão merecedora tenha seus

direitos resguardados de forma mais efetiva.

EMENDA Nº 12

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – A Mesa da Assembleia dará ciência das pautas de suas reuniões aos

deputados com antecedência mínima de vinte e quatro horas.”.
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Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 13

Acrescente-se ao art. 79 da Resolução nº 5.176, de 1997, a que se refere o art. 24

do projeto, o seguinte § 4º:

“Art. 79 – (…)

§  4º  –  Cabe  à  Mesa  da  Assembleia  dar  conhecimento  aos  deputados  do

recebimento de requerimento a que se refere o inciso XVIII.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 14

Dê-se ao art.  180-A da Resolução nº 5.176, de 1997, acrescido pelo art.  66 do

projeto, a seguinte redação:

“Art. 66 – (…)

“Art.  180-A  –  A  proposição  arquivada  nos  termos  do  art.  180  poderá  ser

desarquivada a requerimento do autor ou, caso a autoria seja de deputado que não

esteja no exercício do mandato,  a requerimento de qualquer deputado, mantida a

autoria original.

§  1º  –  No caso  de  desarquivamento  previsto  no  caput,  cada  deputado  poderá

protocolizar  mensalmente  o  máximo de  dez  pedidos  de desarquivamento  no  que

concerne a proposições arquivadas nos termos do art. 180, sendo que os pedidos

protocolizados neste sentido que ultrapassarem tal limite serão desconsiderados.

§ 2º  – Aplica-se à proposição desarquivada o disposto  nos §§  4º  ao 6º  do art.

180.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Isauro Calais

Justificação:  Visando  regular  o  número  de  proposições  desarquivadas  por  um

mesmo deputado, evitando distorções e injustiças ocasionadas por desarquivamentos

desproporcionais,  em que um membro da casa,  por  um único ato,  avoca para  si

milhares de projetos é que se sugere tal emenda.

Muito  embora  se  entenda que o  interesse pelo  desarquivamento  possivelmente



981
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

será minorado em virtude de não se poder  avocar  para si  a  autoria  dos projetos

desarquivados, se aprovada a proposição, por outro lado, pode ser criada, com tal

aprovação  uma nova categoria,  a  do deputado que desarquivou o  projeto de  lei,

sendo possível dessa forma que o Projeto de Resolução nº 6/2015 não alcance em

todo o fito desejado.

Por essa razão é que se pede a colaboração dos nobres deputados para que se

limite o número de desarquivamentos diários, fazendo que haja uma situação mais

igualitária entre os pares.

EMENDA Nº 15

Suprima-se o § 7º do art. 115-A da Resolução n° 5.176, de 1997, acrescido pelo art.

38 do projeto.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

EMENDA Nº 16

Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 124 da Resolução n° 5.176, de 1997, a

que se refere o art. 42 do projeto:

“Art. 124 – (...)

§ 2º – Na hipótese prevista no § 1º, só poderá ser incluída matéria nova na ordem

do dia se observadas as formalidades estabelecidas no caput.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: A inclusão de matéria nova em reunião extraordinária de comissão tem

de  cumprir  a  formalidade  de  publicação  do  edital  de  convocação  no  Diário  do

Legislativo,  como  única  forma  de  garantir  o  cumprimento  do  princípio  básico  da

publicidade.

EMENDA Nº 17

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – O art. 101 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XXII:

“Art. 101 – (...)

XXII – de Habitação.”.”.



982
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Professor Neivaldo

Justificação: O que se pretende com esta emenda é criar uma importante comissão,

que é a Comissão de Habitação.

Defendemos a criação da Comissão de Habitação, para trabalhar, principalmente,

em prol dos cidadãos mineiros carentes de moradia digna, batalhar para corrigir o

déficit histórico que a Cohab-MG tem com o Estado no que se refere à construção de

moradias e acompanhar as políticas públicas atinentes à moradia e à melhoria das

condições habitacionais no Estado.

Assim, pedimos aos colegas deputados que aprovem a emenda, dando ao tema a

importância que ele merece.

EMENDA Nº 18

Art. … – Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – O art. 102 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XXII:

“Art. 102 – (...)

XXII – da Comissão de Habitação:

a) a defesa do direito à moradia digna;

b) a análise de proposições relativas à moradia;

c)  o  acompanhamento  da  execução  de  políticas  públicas  de  construção  de

moradias e a melhoria das condições habitacionais.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Professor Neivaldo

Justificação:  O que se pretende  com esta  emenda é  relacionar  as  matérias  de

competência da Comissão de Habitação.

Defendemos que a Comissão de Habitação tem que debater, discutir e promover

audiências  sobre  assuntos  relacionados  com  a  situação  dos  cidadãos  mineiros

carentes de moradia digna e analisar proposições atinentes à matéria; batalhar para

corrigir o déficit histórico que a Cohab-mMG tem com o Estado no que se refere à

construção de moradias; e acompanhar as políticas públicas referentes à moradia e à

melhoria das condições habitacionais dos cidadãos do Estado.
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Assim, pedimos aos colegas deputados que aprovem esta emenda, dando ao tema

a importância que ele merece.

EMENDA Nº 19

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O parágrafo único do art. 79 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 79 – (…)

Parágrafo único – Aplicam-se às reuniões da Mesa destinadas a apreciar matéria

legislativa as disposições relativas às reuniões das comissões permanentes.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação:  A  Mesa  da  Assembleia,  além  da  função  executiva,  exerce  a

competência  legislativa  em relação às proposições  submetidas regimentalmente a

sua apreciação, devendo sobre elas emitir parecer.

Nesse  caso  deve  submeter-se  às  formalidades  da  tramitação  legislativa,  como

única forma de garantir a publicidade e a transparência imprescindíveis ao processo

legislativo.

EMENDA Nº 20

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – Fica acrescentado ao art. 173 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

§ 3º, renumerando-se os subsequentes:

“Art. 173 – (…)

§ 3°  –  Na hipótese prevista no  §  2º,  o  parecer  deverá  analisar  cada  uma das

proposições anexadas.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

EMENDA Nº 21

Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:

“Art. 35 – O caput do art. 104 da Resolução nº 5.176, de 1977, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  104 – Ao Plenário será devolvido o exame, global ou parcial,  do mérito de
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proposição apreciada conclusivamente pelas comissões, se, no prazo de cinco dias

contados da publicação da decisão no Diário do Legislativo, houver requerimento de

um décimo dos membros da Assembleia Legislativa.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

EMENDA Nº 22

Dê-se ao caput do art. 185 da Resolução nº 5.176, de 1997, a que se refere o art.

68 do projeto, a seguinte redação:

“Art.  185  –  Quando  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluir  pela

inconstitucionalidade,  pela  ilegalidade ou  pela  antijuridicidade de proposição,  esta

será arquivada, salvo se, no prazo de cinco dias contados da publicação do parecer

no Diário do Legislativo, houver requerimento de membro da Assembleia Legislativa

para que o parecer seja apreciado pelo Plenário.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Fred Costa

EMENDA Nº 23

Dê-se ao § 2° do art. 185 da Resolução nº 5.176, de 1997, a que se refere o art. 68

do projeto, a seguinte redação:

“Art. 185 – (...)

§  2°  – No 2° turno,  após o encerramento da discussão e antes do anúncio da

votação, a proposição será devolvida à Comissão de Constituição e Justiça, por uma

vez,  de ofício,  para,  no  prazo de quarenta e oito  horas,  receber  parecer sobre a

constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade de modificação no texto original ou

de emenda apresentada no 2° turno.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva – Bonifácio Mourão.

Justificação: A sistemática atual do Regimento Interno prevê o exame preliminar das

proposições pela Comissão de Constituição e Justiça – CCJ –, para depois serem

apreciadas pelas comissões de mérito, nas quais é comum receberem modificações,

por meio de emendas ou substitutivos. No 2° turno, a matéria poderá, de ofício ou a

requerimento, retornar à CCJ para o exame da constitucionalidade das modificações.
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A emenda ora apresentada visa a tornar obrigatório esse reexame pela CCJ, de modo

a evitar que medidas que ferem o ordenamento jurídico prosperem na Casa.

EMENDA Nº 24

Dê-se ao art. 65 a seguinte redação, ficando suprimido o art. 66:

“Art. 65 – O § 4º do art. 174 e o art. 180 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 174 – (…)

§ 4º  –  O registro  do  documento  destina-se  a  assinalar  sua precedência  e  não

caracteriza  recebimento  pelo  Presidente  da  Assembleia  nem  por  Presidente  de

comissão, o qual se dará, desde que atendidos os pressupostos de que trata o art.

173, na fase regimental própria, ressalvado o disposto no § 4º do art. 19, no parágrafo

único do art. 25 e no § 3º do art. 26.

(…)

Art. 180 – A proposição será arquivada no final da legislatura ou quando:

I – for concluída sua tramitação;

II – for considerada inconstitucional, ilegal ou antijurídica;

III – for rejeitada, nos termos do art. 191, ou considerada prejudicada, nos termos

do inciso II do art. 284;

IV – tiver perdido o objeto;

§ 1º – Não será arquivada no final da legislatura:

I – a proposição de autoria de Deputado reeleito para a legislatura seguinte;

II – os projetos de lei do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – e do

orçamento anual;

III – a proposição de iniciativa popular;

IV – a proposta de ação legislativa e a proposição originada de proposta de ação

legislativa;

V – o veto e a matéria impugnada;

VI  –  o  projeto  relativo  às  contas  do  Governador  do  Estado  ou  do  Tribunal  de

Contas.

§ 2º – Os requerimentos serão arquivados no final da legislatura, ressalvados os

que se enquadrem no inciso IV do § 1º.
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§  3º  –  A proposição  não  arquivada  no  final  da  legislatura  terá  retomada  sua

tramitação na legislatura subsequente no estágio em que se encontrava, reiniciando-

se a contagem dos prazos.

§ 4º – A proposição que, no final da legislatura, estiver em fase de votação e não for

arquivada voltará à fase de discussão na legislatura subsequente, no turno em que se

encontrava.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Rogério Correia

EMENDA Nº 25

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – Os arts. 17 e 18 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 17 – As reuniões são públicas, podendo ser secretas nos casos previstos no §

1º do art. 40.

Art. 18 – A presença dos Deputados será registrada no início da reunião e no seu

transcurso, por meio de painel eletrônico e de relação manuscrita, e a correspondente

relação será autenticada pelo Presidente e pelo 1º-Secretário.

§ 1º – Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, será computada a presença

dos Deputados registrada em relação manuscrita.

§ 2º  – Para os  fins  deste  artigo  será  registrada a  presença manuscrita  apenas

quando o deputado adentrar no ambiente do Plenário, desconsiderando-se o trânsito

nas áreas contíguas.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Rogério Correia

EMENDA Nº 26

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:

“Art. 22 – O art. 78 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 78 – Os membros da Mesa da Assembleia não poderão ser indicados líderes,

nem vice-líderes de bancada ou bloco parlamentar,  nem fazer  parte de comissão

permanente, especial ou de inquérito.”.”.
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Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Rogério Correia

EMENDA Nº 27

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:

“Art. 40 – Os incisos I,  XI, XV  e o parágrafo único do art. 120 da Resolução n°

5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 120 – (...)

I – submeter à comissão as normas complementares de seu funcionamento e fixar

dia e hora das reuniões;

(...)

XI  – determinar  a retirada de matéria de pauta por  deliberação da comissão,  a

requerimento de membro ou de substituto,  e nos casos de retirada de tramitação

previstos no inciso VIII do art. 232 e no inciso IV do art. 233;

XV – suspender a reunião por prazo determinado, se as circunstâncias o exigirem;

(...)

Parágrafo único – O presidente dará ciência das pautas das reuniões aos membros

da comissão e  às  lideranças,  com antecedência  mínima de vinte  e  quatro horas,

ressalvado o disposto no § 1° do art. 124 e no § 3° do art. 268.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Gustavo Corrêa

Justificação: Trata-se de adequação que visa evitar dúvidas quanto à competência

para requerer a retirada de pauta de matéria: na forma redigida, pode-se inferir, de

forma  equivocada,  que  o  parlamentar  presente  na  reunião,  na  qualidade  de

substituto, nos termos do art. 117 do Regimento Interno, seria impedido de praticar o

ato.

EMENDA Nº 28

Dê-se ao § 4° do art. 19 da Resolução nº 5.176, de 1997, a que se refere o art. 5°

do projeto, e ao parágrafo único do art. 25 e ao § 3° do art. 26 da mesma resolução,

aos quais se refere o art. 7° do projeto, a seguinte redação:

“Art. 19 – (...)

§ 4° – Ocorrendo a hipótese a que se refere o § 3°, o 1°-Secretário despachará a



988
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

correspondência,  dando-lhe  publicidade  no  Diário  do  Legislativo,  e  o  Presidente

poderá receber proposições de parlamentares, as quais, após publicação, terão sua

tramitação iniciada.

(...)

Art. 25 – (...)

Parágrafo único – Se o prazo a que se refere a alínea "a" do inciso I do art. 22 se

esgotar com a leitura e a aprovação da ata, ou se a reunião for encerrada antes da

leitura da correspondência, o l°-Secretário despachará a correspondência e lhe dará

publicidade no Diário do Legislativo,  e o Presidente poderá receber proposições de

parlamentares, as quais, após publicação, terão sua tramitação iniciada.

(...)

Art. 26 – (...)

§  3°  –  Encerrada  a  reunião  antes  do  Grande  Expediente,  o  presidente  poderá

receber as proposições de parlamentares já protocoladas, as quais, após publicação,

terão sua tramitação iniciada.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação: A possibilidade de recebimento de proposições sem a necessidade de

abertura  de  reunião  ordinária  do  Plenário  constitui  um  inegável  aprimoramento  e

contribui  para a  celeridade do processo.  Entretanto,  deve-se se  restringir  àquelas

apresentadas por parlamentares. À Assembleia Legislativa compete, conforme dispõe

o  art.  52  da  Constituição  do  Estado,  a  elaboração  das  leis  como  procedimento

regular. A iniciativa, no processo legislativo, de outros titulares de Poderes, representa

uma exceção, e como tal deve ser tratada. Deve, portanto, merecer especial atenção

do Plenário da Casa, razão pela qual as proposições desses autores devem ser em

primeiro lugar comunicadas publicamente ao conjunto dos deputados, como ocorre

no atual regimento. Disso decorre a necessidade da pequena alteração proposta, que

certamente não trará prejuízos para a celeridade do processo legislativo.

EMENDA Nº 29

Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:

“Art. 24 – Ficam acrescentados ao inciso VII do art. 79 da Resolução n° 5.176, de
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1997,  a seguinte alínea “k”  e ao mesmo artigo os seguintes incisos  XVII  e  XVIII,

ficando revogadas as alíneas “b” e “c” do inciso VII:

Art. 79 – (…)

VII – (...)

k) aprovar a apresentação de proposta de emenda à Constituição da República,

conforme previsto no inciso III do caput do art. 60 da mesma Constituição;

(...)

XVII – apresentar projeto de lei que vise a:

a) fixar a remuneração do deputado;

b)  fixar  a  remuneração  do  governador,  do  vice-governador  e  de  secretário  de

Estado;

c) fixar a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia, observados os

parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XVIII  – realizar,  de ofício ou a requerimento de comissão, consulta pública para

subsidiar a elaboração de anteprojeto ou a apreciação de proposição, bem como para

colher propostas e sugestões sobre assunto de relevante interesse.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 30

Dê-se aos §§ 1° e 3° do art. 115-A da Resolução nº 5.176, de 1997, a que se refere

o  art.  38  do  projeto,  a  seguinte  redação,  acrescentando-se  ao  referido  artigo  o

seguinte § 9°:

“Art. 115-A – (...)

§ 1°  – Atendido o disposto no § 4° do art.  73 e nos arts.  97 e 98,  a comissão

extraordinária será constituída:

(...)

§ 3° – O prazo de funcionamento da comissão extraordinária a que se referem os

incisos I e III do caput será de até um ano, prorrogável uma vez, na forma do § 1°, por

igual ou menor período.

(...)

§ 9° – O prazo de funcionamento da comissão extraordinária a que se refere o
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inciso II do caput será de até sessenta dias, prorrogável uma vez, na forma do inciso I

do § 1°, por igual ou menor período.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A  comissão  extraordinária,  como  o  próprio  nome  informa,  deve

representar  uma exceção no processo cotidiano  de  funcionamento da  Casa,  pois

cabe às comissões permanentes examinar as matérias que regimentalmente são de

sua competência.  A criação de uma comissão extraordinária pode,  entretanto,  em

determinadas condições, ser justificada, como é o caso, por exemplo, de situações

em  que  a  complexidade  dos  assuntos  a  serem  tratados  extrapola  os  limites  de

atribuição de uma única comissão permanente. A excepcionalidade, no entanto, deve

ser tratada, ao longo do Regimento Interno, de forma coerente. Assim, para manter

essa coerência, deve-se promover a alteração proposta, para que, de modo análogo

a outras situações, seja conferida à totalidade do Colégio de Líderes a decisão sobre

a criação de uma comissão de natureza excepcional, que substituirá,  ad hoc, uma

comissão permanente no estudo de determinada matéria ou no acompanhamento de

determinada política pública.

Além disso, a modalidade de comissão extraordinária a que se refere o inciso II do

caput é em tudo semelhante à comissão especial de estudos, que, pela proposta de

modernização do regimento, deixa de existir. Esse tipo de comissão de estudos tem

como objetivo promover a análise de situação excepcional, de forma objetiva e em

prazo não muito dilatado. Se assim não o fosse, não seria necessária a sua criação,

pois a matéria poderia e deveria ser objeto de estudo em comissão permanente.

As comissões especiais de estudo sempre funcionaram a contento, como mostram

os inúmeros exemplos daquelas que foram criadas nas últimas legislaturas. Assim, a

proposta  de  emenda apresentada visa  apenas manter  a  coerência  no  Regimento

Interno:  comissões  extraordinárias  que  têm  como objetivo  o  estudo  de  natureza

excepcional e urgente, para que sejam eficientes e cumpram os objetivos para os

quais são criadas, não podem ter um prazo tão dilatado quanto aquelas que tratam de

relevantes e complexos assuntos relacionados com a defesa de direitos coletivos.
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EMENDA Nº 31

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … –  O art.  164 da Resolução  n°  5.176,  de  1997,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  164  –  Ao  deputado,  bloco  parlamentar  ou  partido  político  citado  em

pronunciamento e que não tenha tido a oportunidade de manifestar-se será dada a

palavra  pelo  prazo  de  cinco  minutos,  exceto  na  ocorrência  de  decurso  do  prazo

regimental, para defender-se de acusação à própria conduta ou a atuação coletiva do

partido ou do bloco, contradizer o que lhe tenha sido indevidamente atribuído como

opinião  pessoal,  ou  retificar  ou  complementar,  no  que  couber,  a  fala  do  seu

antecessor.

§ 1° – O partido político ou bloco parlamentar será representado pelo seu líder ou,

na sua ausência, por um de seus membros.

§ 2° – A palavra somente será concedida, nos termos do § 1° deste artigo, a um

deputado por representação partidária.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

João Leite

EMENDA Nº 32

Dê-se ao art. 99 a seguinte redação:

“Art.  99  –  O deputado que não for  membro da comissão poderá  participar  das

discussões e dos encaminhamentos, sem direito a voto.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.

Felipe Attiê

EMENDA Nº 33

Dê-se ao inciso II do § 1° do art. 180 da Resolução n° 5.176, de 1997, a que se

refere o art. 65 do projeto, a seguinte redação:

“Art. 180 – (...)

§ 1° – (...)

II – os projetos relacionados com as matérias de que trata o art. 153 da Constituição

do Estado.”.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2015.
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Bonifácio Mourão

Justificação:  Não  há  sentido,  consideramos,  em  excluir  da  hipótese  de

arquivamento final da legislatura os projetos de lei de autoria do Poder Judiciário, do

Ministério Público, Tribunal de Contas ou do Procurador-Geral de Justiça. Entretanto,

exemplo  bastante  recente  mostrou  que  pode  existir  situação  excepcional  e,

esperamos,  não  se  repita,  relacionada  com  matérias  de  natureza  orçamentária.

Assim, para evitar qualquer dúvida, propomos a alteração no inciso II § 1° do art. 180,

para atender com uma única alteração as duas questões mencionadas acima.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para a especial de amanhã, dia 19, às 8h30min, e para a extraordinária

também de amanhã, às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como

para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:  (– A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 740/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  a  proposição  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  5.378/2014,  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Protetora de Divisa Nova, com sede no Município de

Divisa Nova.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/3/2015  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  740/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Protetora de Divisa Nova, com sede no Município de Divisa Nova.
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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.  29 determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e o art. 31 veda a

remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 740/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  João  Alberto  –  Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 964/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.330/2013, visa declarar de utilidade pública a

Associação Animais & Cia de Bom Sucesso – AACBS –, com sede no Município de

Bom Sucesso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.



994
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  964/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Animais & Cia de Bom Sucesso – AACBS –, com sede no Município de

Bom Sucesso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  37

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, sede e atividades no

Brasil; e o art. 39 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 964/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Antônio Jorge – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.079/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.680/2014,  visa  declarar  de  utilidade

pública o Realmatismo Futebol Clube, com sede no Município de Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/4/2015  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
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.079/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Realmatismo Futebol Clube, com sede no Município de Itamarandiba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  10

veda a remuneração de seus diretores;  e o art.  61 (com alteração registrada em

15/7/2015) determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade de fins idênticos ou semelhantes, como determina o art. 61

do Código Civil.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.079/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Antônio Jorge – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.152/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Clube Ilicinense do Cavalo Mangalarga Marchador, com sede no

Município de Ilicínia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
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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 1.152/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Ilicinense do Cavalo Mangalarga Marchador, com sede no Município de Ilicínia.

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 (com alteração registrada em

6/7/2015),  o  art.  45  determina  que,  na  hipótese de sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público – Oscip –, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo

social da entidade dissolvida; e o parágrafo único do art. 49 veda a remuneração de

seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.152/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  João  Alberto  –  Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.688/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  a  proposição  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.095/2011,  tem por  objetivo

instituir o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha e dar outras providências.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/5/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos

relacionados com a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade, nos termos do

art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.688/2015  tem  por  finalidade  instituir  o  Prêmio  Destaque

Escolar Tristão da Cunha, destinado a reconhecer, valorizar e divulgar o desempenho

de  escolas  da  rede  pública  na  execução  de  projetos  relevantes  para  suas

comunidades.

As finalidades específicas da distinção proposta são destacar ações realizadas em

benefício  do  aprimoramento  escolar  e  da  comunidade;  estimular  a  celebração  de

acordos, parcerias e convênios com órgãos públicos e entidades privadas, em apoio

aos objetivos da lei; promover o debate sobre a cultura, a educação e demais temas

de interesse escolar e da comunidade, buscando soluções para problemas inerentes

a ela e encaminhando sugestões às autoridades; motivar as iniciativas de alunos,

professores, servidores, pais e colaboradores das comunidades a que pertencem as

escolas,  de  modo  a  executar  projetos  culturais  de  interesse  comunitário  ou,

especificamente, escolar;  e divulgar amplamente a realização de projetos voltados

para  a  educação,  a  cultura  e  demais  temas  de  interesse  social  por  parte  da

comunidade escolar e das instituições que a apoiam.

A proposição em análise foi examinada por esta comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

Com relação ao exame da competência legislativa, o art.  22 da Constituição da

República  enumera as  matérias  exclusivas  da  União,  e  o  art.  30  estabelece que

compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a

legislação  federal  e  estadual.  Cabe  ao  estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  as

competências  que  não  lhe  sejam  vedadas  pelo  texto  constitucional.  Como  a

instituição de prêmios não está relacionada nos citados dispositivos, compreende-se

que pode ser considerada como competência legislativa remanescente dos estados

federados.
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Com relação à iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da Constituição Mineira

não  fixa  a  matéria  como  reservada  à  Mesa  da  Assembleia  ou  aos  titulares  dos

Poderes Executivo e Judiciário,  do Ministério Público e do Tribunal  de Contas.  É,

portanto, adequada a deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.

Cabe observar que o inciso XVII do art. 90 da Constituição do Estado relaciona

como  competência  privativa  do  governador  do  Estado  conferir  condecorações  e

distinções honoríficas. Em razão disso, é necessário prever que o referido prêmio

será entregue pelo chefe do Poder Executivo.

Outro ponto que merece atenção é o art.  2º do projeto em exame, que prevê a

regulamentação  da  norma  pelo  Poder  Executivo.  Como  expedir  decretos  e

regulamentos para o cumprimento das leis é competência privativa do governador,

prevista no inciso VII do art. 90 da Carta Estadual, o dispositivo contendo tal comando

torna-se desnecessário.

Por fim, é importante lembrar que, após a publicação da lei,  o Estado incluirá a

organização  da  premiação  proposta  em  suas  atividades,  planejando  as  ações  a

serem executadas, sendo que as despesas decorrentes dessas atividades correrão

por conta da dotação orçamentária do órgão que as realizar. Portanto, o comando

legal  previsto  no  art.  3º  da  proposição,  que  prevê  sobre  dotação  orçamentária,

também é desnecessário.

Por tais razões, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a

finalidade de corrigir as imperfeições apontadas e promover a adequação do texto do

projeto de lei à técnica legislativa.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.688/2015 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica instituído o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha, destinado a

reconhecer,  valorizar  e  divulgar  o  desempenho  de  escolas  da  rede  pública  na

execução de projetos relevantes para suas comunidades.

Parágrafo único – O prêmio de que trata esta lei tem como objetivos específicos:

I  –  destacar  ações  realizadas  em  benefício  do  aprimoramento  escolar  e  da

comunidade;

II – estimular a celebração de acordos, parcerias e convênios com órgãos públicos

e entidades privadas, em apoio aos objetivos desta lei;

III – promover o debate sobre a cultura, a educação e demais temas de interesse

escolar e da comunidade, buscando soluções para seus problemas e encaminhando

sugestões às autoridades;

IV  –  motivar  as  iniciativas  de  alunos,  professores,  servidores  públicos,  pais  e

colaboradores  das  comunidades  a  que  pertencem  as  escolas  na  execução  de

projetos escolares ou culturais de interesse comunitário;

V – divulgar  amplamente  a realização de projetos  voltados para a  educação,  a

cultura e demais temas de interesse social por parte da comunidade escolar e das

instituições que a apoiam.

Art. 2º – O Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha será entregue anualmente

pelo governador do Estado.

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

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Antônio  Jorge  –  Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.776/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado  Anselmo José Domingos,  a  proposição de lei  em tela,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  3.824/2013,  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação de Apoio Social do Bairro Nacional 2ª Seção, com sede

no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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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 1.776/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio Social do Bairro Nacional 2ª Seção, 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.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.776/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  João  Alberto  –  Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.810/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Vitor Xavier, a proposição de lei em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.674/2014, visa declarar de utilidade pública a
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Associação dos Reservistas do Brasil – Regional Tiradentes – Areb-MG –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/05/2015  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 1.810/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Reservistas do Brasil – Regional Tiradentes – Areb-MG –, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.810/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge,  relator  –  João  Alberto  –  Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Thiago  Cota,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  institui  a

Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/6/2015  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 2.215/2015 tem por escopo a instituição da Comenda Rodrigo

Melo  Franco  de  Andrade,  com  a  finalidade  de  homenagear  as  pessoas  que  se

dedicam à defesa, à proteção e à valorização do patrimônio cultural no País. Prevê,

ainda,  que  a  comenda  será  administrada  por  um  conselho  diretor,  fixando  sua

composição, forma de indicação, atribuições e regras de atuação.

Em sua justificação,  o autor  da  matéria  esclarece que Rodrigo  Melo  Franco de

Andrade, advogado e jornalista, dirigiu, a partir de 1936, o recém-criado Serviço do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Sphan –, e dedicou sua vida à proteção do

acervo histórico e cultural do País.

É importante destacar que a instituição de comenda é matéria que se enquadra na

competência do estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da República, pois

não  se  encontra  entre  aquelas  reservadas  à  União,  fixadas  pelo  art.  22,  ou  ao

município, relacionadas no art. 30.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da

Constituição  Mineira  não  fixa  a  matéria  em  análise  como  reservada  à  Mesa  da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

e do Tribunal  de Contas.  Assim,  não há impedimento  à  deflagração do processo

legislativo por membro desta Casa.

Entretanto,  a proposição em exame contém algumas inconstitucionalidades,  que

passamos a analisar.
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Inicialmente, é importante ressaltar que, para a ação do Poder Executivo, somente

cabe autorização desta Casa quando houver exigência constitucional expressa nesse

sentido.  Esse  entendimento  ficou  pacífico  com  o  julgamento  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 165, de 1997, que considerou inconstitucional o inciso XXV

do art.  62 da Constituição Mineira, que determinava a autorização da Assembleia

para  a  celebração  de  convênios  pelo  governo do Estado.  Além de ingerência  na

atuação  do  Executivo,  essa  autorização  é  inócua,  pois  esse  Poder  já  possui

competência para a prática desse tipo de ação.

Outro  ponto  que  interfere  na  separação  dos  Poderes,  prevista  no  art.  2º  da

Constituição da República, é a criação de órgão na estrutura do Poder Executivo e o

estabelecimento de suas atribuições. A alínea “e” do inciso III  do art.  66 da Carta

Estadual  reserva,  como matéria  de  iniciativa  privativa do governador,  a  criação e

estruturação de secretaria, órgão ou entidade da administração indireta. Assim, não é

permitido  a  membro  desta  Casa  apresentar  proposição  que  vise  criar  comitê,

indicando sua composição e suas atribuições, na estrutura do Poder Executivo.

É importante observar que é da alçada do Legislativo fixar regras gerais e abstratas

que nortearão as atividades do Executivo,  mas não lhe cabe avançar  a ponto de

pormenorizar  a ação executiva,  esvaziando a atuação institucional  desse Poder  e

contrariando o princípio constitucional citado.

Outro ponto que merece atenção é a distinção do prefeito do Município de Mariana

como  presidente  de  honra  da  comenda,  uma  vez  que  os  atos  emanados  da

administração pública  devem se pautar  pelo  princípio  da  impessoalidade.  Agir  de

forma  impessoal  é  buscar  a  finalidade  pública,  sem  prejudicar  ou  beneficiar

determinadas  pessoas,  uma vez que  é  o  interesse  de todos  que  deve  nortear  o

comportamento tanto do legislador quanto do administrador público. Como a honraria

pretende agraciar pessoas em nível nacional, é importante evitar seu caráter pessoal.

Por fim, é necessário observar o inciso XVII do art. 90 da Constituição Mineira, que

estabelece  como  competência  privativa  do  governador  conferir  condecoração  e

distinção  honorífica.  Assim,  cabe  somente  ao  chefe  do  Poder  Executivo  essa

atribuição.



1004
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Por tais considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1,

para corrigir as impropriedades apontadas.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 2.215/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Comenda  Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade,  com  a

finalidade de homenagear as pessoas que tenham se destacado na defesa, proteção

e valorização do patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do Brasil.

Art. 2º – A Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade será entregue anualmente,

pelo governador do Estado, no dia 17 de agosto, como parte das comemorações do

Dia Estadual do Patrimônio Histórico.

Art. 3º – A Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade será administrada por uma

comissão a ser designada pelo governador do Estado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Fred Costa – João Alberto –

Cristiano Silveira – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 264/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco e decorrente do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.196/2014, a proposição em epígrafe visa alterar dispositivos da Lei nº

20.304, de 26 de julho de 2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Presidente Juscelino o imóvel que especifica.

Em  seu  exame preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua
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competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Mediante a Lei  nº  20.304,  de 2012,  a Assembleia Legislativa autorizou o Poder

Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino imóvel com 10.000m², situado

na Rua Dr. Paulo Salvo, nº 70, Centro, nesse município, para a construção de área

cultural e o cultivo de horta comunitária.

De acordo com essa lei, o imóvel reverteria ao patrimônio do Estado se, findo o

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

tivesse sido dada a destinação prevista; e, findo igual prazo, a autorização perderia

seu efeito  se  o  município  não  tivesse  procedido  ao  registro  do  bem;  ademais,  o

município encaminharia à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  comprobatório  da  utilização  do  imóvel  conforme  a  destinação

determinada.

O projeto de lei  sob análise pretende que o imóvel passe a ser utilizado para a

realização de atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Esclarece  o  autor  da  matéria  que  o  projeto  de  horta  comunitária  foi  extinto  e

substituído  pelo  Projeto  Horta  Domiciliar,  realizado  em  parceria  com  a  Empresa

Mineira de Assistência – Emater –, visando à geração de emprego, renda, segurança

alimentar e nutricional. Além disso, o imóvel se localiza defronte à sede da Secretaria

Municipal de Saúde, o que enseja interesse de utilizá-lo para desenvolver atividades

relacionadas a essa área, como a unidade de fisioterapia e o núcleo de assistência à

saúde da família.

A proposição atende aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  transferência  de

domínio  de  bens  públicos,  além de não representar  despesas para  o  erário  nem

acarretar repercussão na lei  orçamentária, pois altera tão somente a finalidade do

bem. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos estados,  dos municípios  e do

Distrito Federal.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 264/2015, no 1°

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva, relator – Vanderlei Miranda – Felipe Attiê

– Tito Torres.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 266/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.662/2014, autoriza o Poder Executivo a doar

ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas o imóvel

que especifica.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/3/2015,  foi  a  matéria  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da proposição, nos termos do art. 188 e do art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Na  reunião  de  1º/7/2015,  esta  relatoria  solicitou,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil

e Relações Institucionais, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do

imóvel e sobre possíveis óbices à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  266/2015  de  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas – IFN-MG –

imóvel situado no Município de Corinto na gleba nº 3 da Fazenda Aliança, registrado

sob o n° 678, a fls. 177 do Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Corinto.

Cabe esclarecer que o IFN-MG foi criado por meio da Lei Federal nº 11.892, de

2008, mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica – Cefet –
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de Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas – EAF –, com o objetivo

principal de oferecer ensino profissionalizante.

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, entre outros institutos previstos na lei.

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 que o imóvel será utilizado para a implantação do IFN-MG no Município de

Corinto.

Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão

do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

O projeto prevê, ainda, a revogação da Lei nº 21.452, de 4/8/2014, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  o  imóvel  ao  Município  de  Corinto,  em  decorrência  de

solicitação  do  chefe  da  administração  local  para  que  o  bem  fosse  repassado

diretamente ao IFN-MG.

Cabe  esclarecer  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais enviou a Nota Técnica nº 21/2015, em que a Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  manifesta-se  favoravelmente  à  doação

pretendida, por representar um grande benefício para a região, uma vez que o IFN-

MG tem como um de seus objetivos institucionais a realização de pequisas aplicadas,

estimulando  o  desenvolvimento  de  soluções  técnicas  e  tecnológicas,  estendendo

seus benefícios à comunidade.

Pelas razões apresentadas, não há óbice à tramitação da matéria em exame.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 266/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Fred Costa  –  João  Alberto  –  Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 423/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.318/2014, autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Bom Despacho o imóvel que especifica.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Para  subsidiar  o  exame  da  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

encaminhou  o  projeto  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se

haveria  algum  óbice  à  alienação  pretendida.  De  posse  da  resposta,  em  análise

preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira,  nos  termos  do art.  100  e  do  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e  ”f”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Bom

Despacho imóvel com área de 9.693,96m², a ser desmembrado de imóvel com área

de 19.200m², situado no Bairro Santa Efigênia, nesse município, registrado sob o nº

14.961, a fls. 224 do Livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Bom  Despacho.  Prevê,  ainda,  que  o  imóvel  se  destina  à  manutenção  de  centro

esportivo e que  reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três anos

contados da lavratura de escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa

destinação.
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Segundo o autor, no local funciona um centro esportivo, que atende 200 crianças e

é mantido pelo município. Efetivada a pretendida doação, o imóvel continuará sendo

utilizado  para  a  mesma  finalidade,  porém  o  município  poderá  assumir  a

responsabilidade pelas obras que visem à sua manutenção e conservação.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que o projeto atende

à legislação vigente, em especial, ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art. 17 da

Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subordina-se ao interesse público.

Esclareceu  também  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais enviou nota técnica em que a Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – Seplag – manifesta-se favoravelmente à doação pretendida, uma vez que a

Secretaria de Estado de Educação, que detém o vínculo do imóvel, está de acordo

com a doação, visto não necessitar da área total para o funcionamento da Escola

Estadual Miguel Gontijo.

Por fim, essa comissão apresentou o Substitutivo nº 1, a fim de incluir o memorial

descritivo da área a ser doada, de proceder a retificações de natureza técnica e de

adequar o texto à técnica legislativa, o qual acolhemos.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  entende,  em  vista  das

razões apresentadas pelo autor, que a doação do imóvel traz amplos benefícios para

a sociedade, atendendo, portanto, à questão do mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos que se

encontram  interligados:  repercussão  da  medida  no  patrimônio  do  Estado  e

repercussão do projeto na sociedade.

Sob  o  primeiro  aspecto,  não  há  como negar  que  de  fato  a  doação  do  imóvel

representa  uma  redução  do  patrimônio  do  Estado  federado.  Entretanto,  isso  é

amplamente  compensado  pela  repercussão  do  projeto  na  sociedade.  Ademais,  o

imóvel estaria apenas passando da esfera estadual para a esfera municipal, ou seja,

permanece na condição de bem público, não havendo redução do patrimônio público.

Em relação à  repercussão do projeto na sociedade, entendemos que a medida é

procedente,  visto  que  o  imóvel  será  útil  para  o  município,  posto  que  no  imóvel

funciona o centro esportivo, de relevante fim social. Além disso, após a pretendida

transferência  de  titularidade,  o  município  poderá  realizar  as  obras necessárias  no
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centro esportivo e melhor atender à coletividade. Ademais, o Estado declarou que não

tem nenhum interesse em utilizar o imóvel.

Assim, no âmbito desta comissão, entendemos que a matéria é procedente.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 423/2015

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Tito  Torres,  relator  –  Arnaldo  Silva  –  Felipe  Attiê  –

Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 618/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do deputado Gustavo Valadares e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.993/2014, o projeto em epígrafe dispõe sobre a desafetação de

trecho  de  rodovia  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao  Município  de

Jaboticatubas.

A proposição foi distribuída 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  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Por sua

vez,  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  opinou  pela

aprovação da matéria.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do art.

102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 618/2015 tem por objetivo desafetar o trecho da Rodovia MG-

020  compreendido  entre  o  Km  61  e  a  entrada  do  Município  de  Jaboticatubas  e

autorizar o Poder Executivo a doá-lo àquele município. Conforme o projeto, o trecho

referido  passará  a  integrar  o  perímetro  urbano  do  Município  de  Jaboticatubas,

destinando-se à instalação de via  urbana.  A matéria  dispõe ainda de cláusula  de



1011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reversão, segundo a qual a área a ser doada reverterá ao patrimônio do Estado caso,

ao fim de cinco anos, não lhe tenha sido dada a destinação prevista. Argumenta o

deputado proponente  que o  trecho  citado  apresenta  características  urbanas,  com

presença de residências e estabelecimentos comerciais, sendo necessária a melhoria

de sua infraestrutura para a instalação de novos empreendimentos.

A Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência à Secretaria de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, para que se manifestasse sobre a

matéria. Em resposta ao pedido, aquele órgão do Poder Executivo encaminhou a esta

Casa  notas  técnicas  de  autoria  da  Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras

Públicas – Setop – e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG –, em que ambos se declararam favoráveis ao projeto.

A comissão jurídica afirmou que o trecho da rodovia em questão é bem de uso

comum do povo, não podendo assim ser alienado enquanto houver afetação pública.

Destacou, porém, que a sua transferência a município não implicaria mudança de sua

natureza  jurídica,  mas  apenas  de  sua  titularidade.  Apontou  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 doação e permuta,  na

forma da lei. Além disso, lembrou 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.

Entendendo estarem atendidos os requisitos legais, aquela comissão concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua forma original.

Em sua análise quanto ao mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas  destacou  que  a  característica  urbana  do  trecho  citado  o  diferencia  das

rodovias. Argumentou ainda que sua doação ao município favoreceria a integração da

rede viária local, além de transferir a responsabilidade pela realização de obras de

manutenção  e  conservação.  Assim,  julgou  meritório  o  projeto  e  opinou  por  sua

aprovação.

Após a emissão do parecer da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas foi juntada ao processo declaração do prefeito de Jaboticatubas, afirmando

estar a prefeitura da localidade de acordo com a doação pretendida.
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No que é próprio desta comissão analisar, apontamos que a eventual transformação

do projeto em lei não acarreta despesas para o erário estadual nem interfere em seu

orçamento. Trata-se de variação patrimonial do Estado, que, no entanto, não afeta

negativamente sua execução orçamentária,  e que conserva a natureza jurídica do

trecho doado. De fato, a transferência do trecho para o município pode resultar em

pequena economia para o governo estadual, visto que a responsabilidade por sua

manutenção  também  é  transferida.  Considerando  os  pareceres  favoráveis  das

comissões anteriores, somos pela aprovação da matéria.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 618/2015, no 1º turno, na forma

original.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Felipe Attiê – Arnaldo Silva

– Tito Torres.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 974/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Muriaé.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou. A

seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou por sua

aprovação com a referida emenda.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob análise 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. Além disso, autoriza a sua

doação àquele município para que passe a integrar  o perímetro urbano como via
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pública e estabelece 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 esclarece 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 se situa em região industrial.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº  1,  com a  finalidade de,  mediante  nova  redação do art.  1º,  dar  exata

descrição do trecho rodoviário a ser doado, conforme informações contidas na Nota

Técnica nº 331, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop – e

na Nota Técnica de 22/4/2015, do Departamento de Estradas e Rodagens – DER.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência 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.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A doação  de  trecho  de  rodovia  estadual  para  domínio  municipal  não  implica

alteração na natureza jurídica desse bem público, desde que continue a ser afetado

com utilização de uso comum do povo. A modificação básica incidirá apenas sobre a

titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal.

Denota-se que a proposição atende aos preceitos  legais  sobre transferência  de

domínio de bens públicos, não gera despesas para o erário e, portanto, não repercute

na execução da lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, 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, 19 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Tito Torres – Felipe Attiê –

Arnaldo Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.006/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz e resultante do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 5.265/2014, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Brás Pires o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob análise tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Brás  Pires  o  imóvel  com  área  de  10.000m²,  situado  no  Povoado

Ribeirão de Santo Antônio, naquele município, e registrado sob o nº 14.867, a fls. 120

do Livro 3-IS.

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 construção da escola. 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.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais

enviou  a  esta  Casa  a  Nota  Técnica  nº  11/2015,  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão, posicionando-se favoravelmente à pretendida transferência

de domínio, visto que a Secretaria de Estado de Educação concorda com a doação,

desde que a área a ser doada ao município seja de 6.000m², uma vez que a Escola

Estadual José Alves de Magalhães ocupa a área restante de 4.000m².

Em vista disso, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao

projeto em que atende ao interesse do Poder Executivo.

No que tange à competência deste órgão colegiado,  cabe-nos esclarecer que a
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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 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 exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.006/2015, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Felipe Attiê – Arnaldo Silva

– Tito Torres.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.039/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 4.563/2013, a proposição em epígrafe “altera o art. 3º da Lei nº

20.805, de 26 de julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e

psicológicas  credenciadas  para  realizar  exames  em candidatos  à  permissão  para

dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de

categoria e dá outra providência”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Foi  anexado  à  proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  1.253/2015,  por  conter  matéria

semelhante, nos termos do §2º do art.173 do Regimento Interno.
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Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em comento tem o propósito de alterar o art. 3º da Lei nº 20.805, de 26 de

julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas

credenciadas para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir  veículo

automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria e

dá outra providência, de modo a conferir aos estabelecimentos fabricantes de placas

e  tarjetas  para  veículos  automotores  o  mesmo  tratamento  ofertado  às  clínicas

médicas e psicológicas.

Com isso,  a proposição visa à inclusão de parágrafo único no art.  3º  da Lei nº

20.805,  de  2013,  permitindo  o  credenciamento  de  estabelecimento  comercial

fabricante de placas e tarjetas para veículos automotores nos municípios com menos

de 40 mil eleitores.

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade garantir aos

fabricantes de placas e tarjetas para veículos automotores a mesma oportunidade

que  a  lei  atual  oferece  às  clínicas  médicas  e  psicológicas,  possibilitando,  dessa

forma, que pequenos empresários desenvolvam a referida atividade em municípios

menos populosos.

É importante registrar que proposição idêntica tramitou nesta Casa Legislativa na

legislatura passada (Projeto de Lei nº 4.563/2013), tendo esta comissão analisado a

matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e concluído por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

A propósito, reproduzimos em parte o parecer exarado anteriormente:

“No que diz respeito aos aspectos constitucionais, não há óbice à tramitação da

proposição. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu

competência ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao

presidente do Tribunal  de Contas ou à Mesa da Assembleia para,  privativamente,

iniciar o processo legislativo.

É importante destacar que, embora controversa a disciplina por lei de matéria de
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cunho eminentemente administrativo, relativa a trânsito e transporte, a Lei nº 20.805,

de 2013, encontra-se em vigor em nosso ordenamento jurídico e goza de presunção

de constitucionalidade. Dessa forma, mostra-se viável a sua alteração por projeto de

lei de iniciativa parlamentar”.

Da  análise  da  proposta  contida  no  Projeto  de  Lei  nº  1.253/2015,  anexado  à

proposição  em  exame,  verificamos  que  a  adoção  do  critério  número  de  veículos

licenciados  em  cada  município  se  mostra  mais  adequado  e  razoável  para  o

credenciamento  dos  estabelecimentos  fabricantes  de  placas  e  tarjetas  do  que  o

critério número de eleitores.

Dessa  forma,  incorporando  a  ideia  proposta  no  Projeto  de  Lei  nº  1.253/2015,

apresentamos ao final do parecer o Substitutivo nº 1, para alterar a redação do art. 3º

da  Lei  nº  20.805,  de  2013,  em  vez  de  acrescentar  parágrafo  único  ao  referido

dispositivo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.039/2015, na forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art.  3º  da Lei  nº  20.805,  de  26  de julho de  2013,  que dispõe sobre  o

quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em

candidatos  à  permissão  para  dirigir  veículo  automotor,  à  renovação  da  Carteira

Nacional de Habilitação e à troca de categoria e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3° da Lei n° 20.805, de 26 de julho de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  3º  – Os estabelecimentos comerciais  fabricantes de  placas e  tarjetas  para

veículos automotores serão credenciados na proporção de um estabelecimento para

cada trinta mil veículos licenciados nos municípios integrantes de unidade regional da

Polícia Civil de Minas Gerais.”.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.
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Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Fred Costa  –  João  Alberto  –  Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.095/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Braulio Braz, visa autorizar o

Poder Executivo a fazer reverter,  por doação, ao Município de Dores do Indaiá, o

imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  tem  por  objetivo,  nos  termos  do  seu  art.  1º,  autorizar  o  Poder

Executivo  a  doar  ao  Município  de  Dores  do  Indaiá  área  de  3.000m²,  conforme

descrição  em anexo à  lei,  a  ser  desmembrada  de imóvel  com área  de 4.071m²,

situado nas Ruas Oitava, São Paulo, Bela e Paraná, nesse município, registrado sob

o nº 8.038, a fls. 76 do Livro 3ºV, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Dores do Indaiá.

Cabe esclarecer  que a Comissão de  Constituição e  Justiça,  embora  não tenha

encontrado no projeto qualquer vício de natureza jurídica, houve por bem apresentar

o Substitutivo nº 1 com o objetivo precípuo de incluir o memorial descritivo da área a

ser doada e adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Tal substitutivo guarda a

mesma estrutura e correspondência dos dispositivos  da proposição original,  razão

pela qual a ela passaremos a nos referir.

Com  o  propósito  de  proteger  o  interesse  público  de  que  deve  revestir-se  a

alienação, a proposição estabelece, no parágrafo único de seu art. 1º, que a área a

ser doada será destinada à construção do centro administrativo do município. Por sua

vez, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver  sido  dada  tal  destinação.  Já  o  art.  3º  preceitua  que  o  município  donatário

encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –

documento que comprove a destinação do imóvel conforme o estabelecido.

Saliente-se que tanto o secretário da Seplag quanto o prefeito municipal de Dores

do Indaiá se manifestaram favoráveis à doação nos termos do projeto.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos estados, dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º  de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cumpre-nos esclarecer que a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.095/2015, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões,19 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Felipe Attiê – Arnaldo Silva

– Tito Torres.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.196/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Rodeiro o trecho de rodovia que especifica.

Publicado no  Diário  do Legislativo de 30/4/2015,  foi  a  proposição 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,
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constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 3/6/2015,  a relatoria  solicitou o encaminhamento do  projeto,  nos

termos do art. 301 do Regimento Interno, ao secretário de Estado de Casa Civil e de

Relações  Institucionais  e ao  prefeito  municipal  de  Rodeiro  para  que informassem

sobre a viabilidade da matéria.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.196/2015 determina, em seu art. 1º, a desafetação do trecho

da Rodovia LMG-850, do Km 9,250 ao Km 11,40, que corta o Município de Rodeiro.

No art. 2º, autoriza a doação do citado trecho ao município, para que passe a integrar

o perímetro urbano como via pública. Estabelece, ainda, no art. 3º, a reversão do bem

ao  patrimônio  do  Estado  se,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

De acordo com a classificação dos bens públicos pelo art. 99 da Lei nº 10.406, de

2002 – Código Civil Brasileiro –, as rodovias são bens de uso comum do povo, pois

se destinam ao uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização

prévia do Estado nem a pagamento por sua utilização.

Com relação à alienação de bens da administração, o art. 18 da Constituição do

Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionada

esta última quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do bem, seja de maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em

análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.
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A doação do referido trecho da Rodovia LMG-850 para o Município de Rodeiro não

implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o imóvel  continuará inserido na

categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que será integrado ao perímetro

urbano como via pública. A modificação básica incidirá sobre a sua titularidade, que

passará  a  integrar  o  domínio  municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente

federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e

conservação.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais encaminhou a esta a Casa Nota Técnica Jurídica nº 333, da Secretaria

de Estado de Transporte e Obras Públicas, e a nota técnica do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – de 5/5/2015, em que

os órgãos se declaram favoráveis à pretensão da proposição em exame, uma vez

que o trecho mencionado já se encontra totalmente urbanizado.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade

de adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.196/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Rodeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia LMG-850 compreendido entre o Km

9,250 e o Km 11,40, com extensão de 1,15 km (um vírgula quinze quilômetro).

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rodeiro a área

correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o caput integrará o perímetro urbano do

município e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
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escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Fred Costa – João

Alberto – Cristiano Silveira – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.315/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei  nº  1.315/2015, de autoria  do deputado Alencar  da Silveira Jr.,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  406/2011,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade da implantação do acesso à internet para os alunos das escolas da

rede estadual.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em 8/5/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a matéria a esta comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame visa tornar obrigatória a implantação do acesso à internet nas

escolas  da  rede  pública  estadual,  para  utilização  por  alunos  e  professores;  seu

objetivo é, portanto, oferecer alternativas de pesquisa e de comunicação durante o

processo de aprendizagem escolar.

Salienta-se que a proposição que deu origem ao projeto em estudo foi analisada

por  esta  comissão  na  legislatura  precedente,  caso em  que  recebeu parecer  pela

constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.

Entretanto, a superveniência de algumas informações sobre as quais discorreremos

ao longo desse parecer demanda, agora, a análise da matéria sob uma nova ótica.

Assim,  nos  lindes  de  nossa  competência  regimental,  passamos  à  análise  da

proposição.
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Em primeiro lugar, o projeto cuida de instituir programa administrativo, iniciativa que

configura atribuição típica do Poder Executivo, detentor da competência constitucional

para  realizar  tais  ações  de  governo.  O  termo  “programa”  não  é  mencionado  na

ementa nem no art. 1º do projeto, porém aparece de forma explícita no art. 2º, que

estabelece os objetivos do Programa Internet na Escola. 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.

Note-se  que  o  art.  90,  inciso  II,  da  Carta  Estadual  estabelece  que  cabe  ao

governador do Estado, auxiliado por seus secretários, exercer a direção superior do

Poder Executivo. Entre essas atribuições, compete ao chefe do Executivo avaliar se é

conveniente e oportuno disponibilizar acesso à internet aos professores e alunos das

escolas da rede pública estadual, pois trata-se de medida de cunho administrativo.

Para  tanto,  o  Executivo  deve  ter  em  conta  as  prioridades  políticas,  os  fatores

técnicos, o planejamento administrativo estabelecido para a área e os interesses da

comunidade. Portanto, as ações que serão implementadas nesse âmbito submetem-

se a critérios de conveniência e oportunidade que devem ser definidos pelo Poder

Executivo, sendo, pois, estranha às atribuições do Poder Legislativo a matéria que a

proposição em tela pretende disciplinar.

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,
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seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja porque restaria

inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Ressalta-se  que  a  informatização  das  escolas  e  a  capacitação  de  alunos  e

professores para a utilização dos recursos da informática, em especial a internet, já

constam das prioridades do Estado desde o Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – revisão 2004/2007.  Programas governamentais  para a área,  tais  como

melhoria do ensino fundamental e médio, preveem a conexão de escolas à internet, a

criação de laboratórios de informática e de centros de referência virtual, com alocação

de recursos financeiros para esses fins. Algumas dessas ações integram o projeto

Escolas em Rede, cuja finalidade é dar condições às escolas estaduais de utilização

de novas tecnologias para o trabalho de gestão em rede.

Desse modo, não obstante a preocupação do autor em propiciar acesso à internet e

equipamentos  de  informática  para  professores  e  alunos  das  escolas  públicas  do

Estado, não nos parece adequado tratar em lei o que deve ser objeto de decisões

administrativas por parte  dos estabelecimentos de ensino.  Isso significa dizer  que

cada escola goza de autonomia para tomar decisões dessa natureza, não havendo

necessidade da utilização do processo legislativo formal.

A rigor, a lei, na condição de ato genérico, abstrato, perene e inovador, deve cuidar

de matérias  de  maior  alcance e  relevância  na vida  social,  deixando a cargo das

instâncias  administrativas,  como  é  o  caso  dos  estabelecimentos  de  ensino,  a

prerrogativa de decidir situações concretas que não demandam tratamento legislativo.

A propósito, é oportuno salientar que a autonomia dos estabelecimentos de ensino

para gerir  suas atividades e desenvolver seu projeto pedagógico está assegurada

pelo art. 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, de 1996.

Há  que  se  considerar,  ademais,  que,  como  regra,  a  lei  deve  viger  por  tempo

indeterminado,  dada  a  característica  da  perenidade.  Com  relação  ao  projeto  em

questão, como dito, entendemos que a matéria deve ser tratada por ato infralegal,

que pode acompanhar mais facilmente as inovações tecnológicas e as alterações no

plano fático com o dinamismo que as relações demandam na atualidade.

Acresce que, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, em 2009, 95%

das escolas estaduais já se encontravam conectadas à internet. Para que se efetive a
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universalização desse acesso, o Plano Decenal de Educação estipulou como metas

para os níveis e modalidades de ensino em que o Estado atua prioritariamente –

ensinos fundamental e médio, inclusive nas modalidades jovens e adultos, indígena e

quilombola e profissional – a implantação de “laboratórios de informática conectados

à internet,  em até dois anos, em todas as escolas, garantindo-se suporte técnico,

manutenção e atualização dos equipamentos e programas”.

Adicionalmente,  é  preciso  dizer  que,  durante  os  debates  que  antecederam  a

aprovação do novo Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais – Lei nº

19.481, de 12/1/2011 –, os participantes enfatizaram a importância dos equipamentos

de informática e da internet para o incremento da gestão das unidades escolares e

para o trabalho didático-pedagógico.

No âmbito federal, há diversos programas em curso, tais como o Banda Larga nas

Escolas,  que já  beneficiou  56,8 mil  instituições públicas de  ensino fundamental  e

médio, e o Computador Portátil para Professores, concebido para facilitar a aquisição

desses equipamentos por professores da rede pública e privada da educação básica,

profissional  e  superior.  Além  desses,  há  o  Programa Nacional  de  Informática  na

Educação – ProInfo –, cujo objetivo principal é introduzir o uso das tecnologias de

informação e comunicação nas escolas da rede pública, e o projeto Um Computador

por  Aluno,  que  tem  a  finalidade  de  promover  a  inclusão  digital,  por  meio  da

distribuição  de um  computador  portátil  (laptop)  para  cada estudante  e  para  cada

professor de educação básica nas escolas públicas.

Assim,  a  medida  encontra  dois  óbices:  se,  por  um  lado,  ofende  o  princípio  da

separação e independência dos Poderes, por se tratar de medida administrativa de

competência  privativa  do  chefe  do  Executivo,  por  outro,  já  está  suficientemente

tratada no plano legislativo e, no plano administrativo, está prevista no planejamento

do Estado.  A título de exemplo,  no  PPAG, exercício de 2011,  consta o Programa

Estruturador  030,  denominado  Novos  Padrões  de  Gestão  e  Atendimento  da

Educação Básica, que estabelece como um dos indicadores de execução do citado

programa  o  percentual  de  escolas  com  laboratório  de  informática  instalado  e

conectado à internet.

Finalmente,  cumpre-nos  dizer  que,  em  resposta  à  diligência  desta  comissão  –
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encaminhada  na  legislatura  passada  –  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  a

Subsecretaria de Informações e Tecnologias Educacionais opinou contrariamente à

proposição.  Segundo a nota técnica anexa,  a Secretaria  de Estado de Educação,

desde 2004,  implementa,  em etapas,  o  projeto  Escolas  em Rede,  que tem como

objetivo a inclusão digital  nas escolas públicas de Minas Gerais.  Por  meio desse

projeto, a referida secretaria estabeleceu parceria com o Ministério da Educação a fim

de proporcionar inclusão digital e fornecer conectividade para as escolas estaduais.

Conclui o parecer que a Secretaria de Estado de Educação “já possui como política

educacional a promoção do acesso de seus alunos e servidores à internet por meio

do projeto ‘Escolas em Rede’: projeto de inclusão digital na escola pública de Minas

Gerais”.

Conclusão

Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.315/2015.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Fred Costa  –  João  Alberto  –  Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.372/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.349/2011, dispõe sobre instalações sanitárias

para uso de passageiros em estações rodoviárias e pontos de parada intermunicipais.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

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

O projeto de lei em análise pretende tornar obrigatória a construção de instalações
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sanitárias  para  uso  gratuito  de  passageiros  em  todas  as  estações  rodoviárias  e

pontos  de  parada  de  ônibus  intermunicipais.  De  fato,  conforme  esta  comissão

ressaltou na legislatura passada:

“o comando previsto na proposta está estreitamente relacionado com a prestação

de  serviço  público  de  transporte  intermunicipal  de  passageiros,  matéria  de

competência  administrativa  do  Estado,  segundo  dispõe  o  art.  10,  inciso  IX,  da

Constituição Mineira. Em decorrência disso,  evidencia-se, também, a competência

legislativa estadual. Ademais, não há que se falar em vício de iniciativa, à luz do que

dispõe o art. 66 da citada Constituição.

Quanto ao conteúdo, principia-se por mencionar o parágrafo único do art. 175 da

Constituição da República, que preceitua:

‘Art. 175 –– (...)

Parágrafo único – A lei disporá sobre:

(...)

IV – a obrigação de manter serviço adequado.”.

Neste ponto, cabe esclarecer que proposições idênticas tramitaram nesta Casa nas

três  últimas  legislaturas,  a  saber:  os  Projetos  de  Lei  nºs  375/2003,  354/2007  e

1.349/2011. Em todos os casos, esta comissão analisou a matéria no exercício do

controle preventivo de constitucionalidade, concluindo pela compatibilidade jurídica da

proposição com o ordenamento constitucional  vigente. Entretanto,  ao longo desse

período surgiram elementos que, agora, justificam uma nova interpretação do projeto.

Nos termos do art. 1º da proposta, “as estações rodoviárias e os pontos de parada

de  ônibus  intermunicipais  disporão  de  instalações  sanitárias  em  condições

adequadas de higiene e funcionamento, para uso gratuito de passageiros.”. Nessa

mesma linha, o Projeto de Lei nº 2.294/2015, que “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”,  foi  anexado à proposição, nos

termos do §2º, do art. 173, do Regimento Interno.

Não é possível desconsiderar o mérito das propostas, as quais visam ao bem-estar
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e à  comodidade  dos  usuários  de  um  serviço  público  de  competência  do  Estado.

Entretanto, por pretender determinar a instalação de banheiros públicos em próprios

municipais,  como as  rodoviárias,  praças,  parques  públicos,  etc.,  o  projeto viola  o

princípio constitucional da autonomia municipal. Nesse caso, cabe ressaltar que esta

comissão, ao analisar o Projeto de Lei nº 91/2015, que proíbe a cobrança por uso de

banheiro  instalado nos  shopping centers,  manifestou-se pela  inconstitucionalidade,

ilegalidade e antijuridicidade da medida. Na oportunidade, a comissão entendeu, com

base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que as questões relacionadas à

instalação de banheiros públicos é matéria sobre a qual recai um prevalente interesse

local:

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Competência

legislativa dos Municípios. Instalação de sanitários nas agências bancárias. Conforto

dos  usuários.  Normas  de  proteção  ao  consumidor.  Assunto  de  interesse  local.

Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que os Municípios detêm

competência  para  legislar  determinando  a  instalação  de  sanitários  nas  agências

bancárias, uma vez que essa questão é de interesse local e diz respeito às normas

de proteção das relações de consumo, posto que visa o maior conforto dos usuários

daquele serviço, não se confundindo com a atividade-fim das instituições bancárias.

2. Agravo regimental não provido. (RE 26636 AgR/SP – Relator: Min. Dias Toffoli –

Julgamento: 17/4/2012.)

Ementa:  Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Recurso  que  não

demonstra  o  desacerto  da  decisão  agravada,  proferida  em  consonância  com

entendimento  desta  Corte.  3.  Agências  bancárias.  Instalação  de  bebedouros  e

sanitários. Competência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Agravo

regimental a que se nega provimento.”. (RE 418492 AgR/SP – Relator: Min. Gilmar

Mendes-Julgamento:13/12/2005.)

Por  outro  lado,  poder-se-ia  entender  que  a  obrigação  contida  no  projeto  está

voltada  para  os  concessionários  do  serviço  de  transporte  coletivo.  Sob  essa

perspectiva, importa-nos observar que essa medida implicaria alteração em contratos

administrativos em vigor pela via legislativa. Neste ponto, devemos ressaltar que a

edição de lei que proponha tais alterações nos contratos em curso é matéria polêmica
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tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Isso porque o legislador não pode ignorar

as relações contratuais travadas com fundamento na lei e em plena vigência, pois, a

rigor,  constituem  atos  jurídicos  perfeitos  e,  nessa  condição,  estariam  imunes  a

modificações legislativas supervenientes.  O Supremo Tribunal  Federal  – STF – já

declarou  a  inconstitucionalidade  de  leis  estaduais  que  interferiam  em  contratos

administrativos em curso e que criavam novos encargos para os concessionários, sob

o  argumento  de  afronta  ao  princípio  do  equilíbrio  financeiro  e  de  ingerência  do

Legislativo na gestão de contratos celebrados pelo Executivo (ADI 2.229-MC e ADI

2.733-ES, respectivamente)

Por outro lado, na ADI 2.649-6/DF, de 8/5/2008, na qual a ministra Cármen Lúcia

Antunes Rocha foi  relatora,  questionou-se a constitucionalidade da Lei  Federal  nº

8.899,  de  1994,  que  concedeu  passe  livre  às  pessoas  com  deficiência

comprovadamente carentes no transporte coletivo interestadual. Ao proferir seu voto,

a  citada  ministra  afastou  a  hipótese  de  desrespeito  ao  equilíbrio  econômico  da

concessão, uma vez que os ônus decorrentes das condições de prestação do serviço

público são repassados aos usuários que pagam as tarifas, e não assumidos pelas

empresas.  Sustentou  que  “se  sobrevier  desequilíbrio  da  equação  econômico-

financeira do contrato,  a matéria será objeto de ilegalidade,  a se provar  em caso

específico,  nada  tendo  a  prevalecer  em  relação  à  validade  ou  invalidade

constitucional da lei em pauta”. Ademais, esclareceu que é possível a gratuidade e

que  o  Executivo  deverá  restabelecer  esse  equilíbrio  de  acordo  com  o  impacto

concreto da medida. Observe-se, contudo, que esse posicionamento foi adotado em

face  de  circunstâncias  especiais,  uma  vez  que  o  legislador  constituinte  reservou

especial atenção à questão relacionada com os direitos pertinentes às pessoas com

deficiência.  A esse  segmento  dispensou  um  tratamento  visivelmente  protetivo  ao

estabelecer  normas  que  não  apenas  previnem  eventuais  discriminações  como

também determinam prestações de caráter positivo a serem realizadas pelo poder

público, sempre visando à integração desse segmento à vida social.

Note-se, porém, que a alteração de contratos em curso implica a relativização do

ato jurídico perfeito,  o  qual  constitui  desdobramento do princípio constitucional  da

segurança jurídica, prescrito no art. 5º,  caput, da Constituição da República. Assim,
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se, de um lado, temos a proteção, defesa e integração das pessoas com deficiência,

de  outro,  temos  o  princípio  da  segurança  jurídica,  e  ambos  são  valores  que  o

legislador constituinte normatizou no texto constitucional.

Em síntese, nos parece que essa relativização só pode ocorrer quando o objetivo

da  lei  em  questão  seja  promover  outros  princípios  constitucionais  que,  no  caso

concreto,  devem  prevalecer  sobre  o  princípio  da  segurança  jurídica.  Em  outras

palavras,  a  alteração  de  contratos  em  vigor  por  meio  de  ato  legislativo  só  pode

ocorrer em situações excepcionais, fundadas, por exemplo, na promoção de direitos

fundamentais.

Sobre  o  tema é  válido  mencionar  o  Projeto  de  Lei  nº  201/2011.  Ao  analisar  o

referido projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a alteração dos

contratos em curso justifica-se quando diretamente ligada às exigências decorrentes

da noção de dignidade da pessoa humana e à atual compreensão do princípio da

igualdade.  Da  mesma  forma,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº  3.160/2012,  esta

comissão entendeu ser possível a alteração, desde que se trate de norma voltada

para a integração social das pessoas com deficiência. Verifica-se, a toda evidência,

que esse não é caso do projeto sob análise.

Assim,  no  que  tange  à  obrigação  voltada  aos  concessionários  de  transporte

coletivo, entendemos que, no caso da proposição em exame, tal imposição implica

mudança nos  contratos  de  concessão de  serviço  público,  a  qual,  como qualquer

contrato administrativo, deve ser efetivada mediante termo de aditamento e com a

devida  atualização  do  equilíbrio  financeiro.  Aliás,  esse  foi  o  entendimento  desta

comissão  em  diversas  oportunidades  ao  analisar  matéria  semelhante.  Citem-se,

como exemplo, os Projetos de Lei nºs 194/2011, 299/2011, 3.508/2011 e 3.697/2013

e, nesta legislatura, o Projeto de Lei nº 313/2015.

Por fim, é possível argumentar que a obrigação de concretizar a medida em análise

deve ser dirigida ao próprio Estado, titular do serviço de transporte interestadual de

passageiros; nesse caso, é preciso dizer que a medida, como qualquer outra que

importe  em  aumento  de  despesa,  deve  observar  o  que  determina  a  Lei

Complementar n° 101, de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –,

segundo a qual “a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental
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que acarrete aumento de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deva  entrar  em  vigor  e  nos  dois

subsequentes”. Determina ainda que se faz necessária a declaração do ordenador de

despesa de que o  aumento tem adequação orçamentária  e  financeira  com a  Lei

Orçamentária  Anual  e  compatibilidade  com  o  plano  plurianual  e  com  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.372/2015.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Fred Costa – João Alberto – Luiz Humberto

Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.584/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do Projeto  de Lei  nº  797/2011,  “torna obrigatória  a presença de

profissional  treinado em primeiros  socorros  nos eventos públicos promovidos pelo

Estado”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 22/5/2015,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, para receber parecer.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n° 2.118/2015, que “acrescenta o art. 6°-A

à Lei n° 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra

incêndio e pânico no Estado e dá outras providências”, e nº 2.119/2015, que “dispõe

sobre o pronto atendimento de saúde em eventos públicos e dá outras providências”,

ambos de autoria do deputado Fred Costa.

Preliminarmente,  vem  o  projeto  a  esta  comissão  para  ser  apreciado  sob  os

aspectos jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no art. 188,

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

O projeto  de  lei  em  exame pretende,  nos  termos  de seu art.  1º,  estabelecer  a

obrigatoriedade, em eventos públicos realizados sob a responsabilidade do Estado,

da presença de profissional treinado em primeiros socorros.

Além disso, a proposição dispõe que a necessidade dessa providência bem como o

número requerido de profissionais para a cobertura do evento serão aferidos pelo

Poder  Executivo  em  regulamento  específico,  no  qual  serão  consideradas  as

seguintes variáveis: o número estimado de pessoas, o local e o tipo de evento a ser

realizado.

Inicialmente,  ressaltamos  que  esta  comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de  proposições  semelhantes  em legislaturas anteriores.  Assim

sendo, observamos que nos utilizamos de grande parte dos argumentos adotados à

época por esta comissão ao emitir seu parecer.

Passemos, então, à análise da proposição.

A competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente entre

a União, os estados e o Distrito Federal, cabendo à primeira legislar sobre normas

gerais,  conforme estabelece o inciso XII,  in  fine,  do art.  24 da Carta Magna.  Aos

estados  incumbe  a  tarefa  de  suplementar  as  normas  gerais  da  União,  como  se

depreende da leitura do § 3º do mesmo artigo.

Atendendo ao comando constitucional,  foi  elaborada a Lei  Federal  nº  8.080,  de

1990, que representa a norma geral da União no campo da saúde e dispõe sobre as

condições  para  a  promoção,  a  proteção  e  a  recuperação  da  saúde  e  sobre  a

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

O art. 4º dessa norma geral define o Sistema Único de Saúde – SUS – como o

conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições federais,

estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e por fundações mantidas

pelo poder  público.  Entre os objetivos do SUS está a assistência às pessoas por

intermédio  de  ações  de  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  com  a

realização integrada das atividades assistenciais e preventivas, conforme determina o

inciso III do art. 5º da mesma lei.

Também no Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei nº 13.317, de
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1999, encontramos respaldo para a proposição sob comento. O parágrafo único do

art. 9º desse diploma legal, por exemplo, ressalta a importância da formulação e da

execução  de  políticas  públicas  que  busquem  priorizar  o  aspecto  preventivo  no

tratamento das doenças. Além desse dispositivo, destacamos, ainda, o inciso III do

art. 17 do mencionado código, o qual determina que competem à direção estadual do

SUS a coordenação e  a  execução do monitoramento e  das  medidas  de  controle

sobre agravos, riscos, condicionantes e determinantes de problemas de saúde.

Como  vemos,  a  presença  de  profissional  treinado  para  prestar  os  primeiros

socorros à pessoa do público presente quando da realização de eventos promovidos

pelo Estado vem ao encontro dos objetivos constitucionais e legais aqui destacados,

os quais militam em benefício da proteção e defesa da saúde.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  não  vislumbramos  óbices  de  natureza

jurídica, constitucional e legal à tramitação do projeto nesta Casa.

Todavia,  verificamos que 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  tratamento  da  matéria  objeto  da  proposição  em  análise  deve  ser

introduzido no texto da lei mencionada, já que a presença de profissional treinado em

primeiros  socorros,  nesse  tipo  de  eventos,  se  mostra  imprescindível  quando  a

prioridade é prevenir situações que possam gerar pânico. O art.  6º da referida lei

dispõe que é obrigatória a presença de responsável técnico, na forma estabelecida

em regulamento pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em evento público

realizado no Estado. Assim, por meio do Substitutivo nº 1, acrescentamos parágrafo

ao  artigo  destacado,  de  forma  a  contemplar  a  medida  proposta  pelo  legislador,

incluindo, também, a presença de profissional treinado em primeiros socorros.

Em relação ao substitutivo apresentado na última legislatura, fazemos apenas uma

ressalva. Isso porque entendemos que o conteúdo dos §§ 1º e 2º do projeto, que

remetem à regulamentação do Poder Executivo a análise da aplicação da medida

com observância de fatores como número previsto de pessoas, do local e do tipo de

evento a ser realizado, bem como do número de profissionais necessário para cada

evento e suas atribuições, não deve ser ignorado. Para que a medida seja aplicada
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de forma proporcional, alguns fatores dependem de uma análise de conveniência e

oportunidade pelo Poder Executivo.

Em  vista  do  exposto,  acrescentamos  à  redação  do  art  6º-A,  que  se  pretende

introduzir na Lei nº 14.130, de 2001, a referência à obrigatoriedade da medida, mas

nos termos de regulamento. Assim, poderá o Poder Executivo,  de acordo com as

características e peculiaridades de cada evento, dispor sobre as exigências técnicas.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  os  Projetos  de  Lei  n°s  2.118  e  2.119/2015,

anexados à proposição. Assim, ressaltamos que o conteúdo dos referidos projetos já

está contemplado pelo substitutivo ora apresentado.

Por fim, ressaltamos que os aspectos de mérito, bem como os relativos a eventual

impacto  financeiro-orçamentário  da medida  objeto  da proposição,  serão objeto  de

análise pelas comissões competentes em momento oportuno.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.584/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescida do seguinte

art. 6º-A:

“Art. 6º-A – É obrigatória a disponibilização do pronto atendimento de saúde em

locais onde se realizem eventos públicos de qualquer natureza, conforme dispuser

regulamento.

Parágrafo único – É da competência dos organizadores do evento providenciar o

pronto atendimento de saúde como parte integrante da programação.”.

Art.  2º – A ementa da Lei  nº  14.130, de 2001,  passa a ter  a seguinte redação:

“Dispõe  sobre  a  prevenção  contra  incêndio  e  o  pronto  atendimento  à  saúde  em

eventos públicos realizados no Estado e dá outras providências.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Sala das Comissões, aos 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  João  Alberto  –  Antônio  Jorge  –  Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.676/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  a proposição em epígrafe “dispõe sobre  a

proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte

remunerado individual de pessoas e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  8/8/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  agora  a  esta  comissão  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art.

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe proíbe o transporte  remunerado de pessoas em veículos

particulares cadastrados por meio de aplicativos especificamente criados para essa

finalidade (art.  1º).  Proíbe,  também, a associação entre empresas administradoras

desses  aplicativos  e  empresas  comerciais  para  transporte  remunerado  de

passageiros em veículos que não atendam às exigências da Lei n° 15.775, de 17 de

outubro  de  2005,  que  “regulamenta  o  serviço  público  de  transporte  individual  de

passageiros por táxi em região metropolitana e dá outras providências”.

O transporte individual de passageiros realizado com o uso de carros cadastrados

em aplicativos constitui uma realidade que o poder público não pode desconhecer e,

assim como o tradicional  serviço prestado por táxis,  trata-se de uma atividade de

natureza  privada,  a  qual,  em  vista  das  potenciais  consequências  que  encerra,

demanda a intervenção normativa do Estado para que sejam delineados os limites

legais para o seu exercício. Nessa linha de raciocínio, o legislador federal, ao editar a

Lei Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –,

previu no art. 107 que “os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou
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coletivo  de  passageiros,  deverão  satisfazer,  além  das  exigências  previstas  neste

Código,  às  condições  técnicas  e  aos  requisitos  de  segurança,  higiene e  conforto

estabelecidos  pelo  poder  competente  para  autorizar,  permitir  ou  conceder  a

exploração dessa atividade”. O art. 135, por sua vez, estabelece que “os veículos de

aluguel,  destinados  ao  transporte  individual  ou  coletivo  de  passageiros  de  linhas

regulares  ou  empregados  em  qualquer  serviço  remunerado,  para  registro,

licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar

devidamente autorizados pelo poder público concedente”.

Em vista do princípio da predominância do interesse, critério constitucional  para

estabelecer  as  regras  de  competências  entre as  entidades  político-administrativas

para  a  produção  de  normas  jurídicas  e  para  a  prestação  de  serviços  públicos,

compete aos municípios dispor sobre os assuntos de interesse local, o que abarca o

transporte individual de passageiros – desde que o serviço não transponha os limites

territoriais da  comuna.  Nessa linha de pensamento,  o legislador  federal  previu no

caput dos arts. 12 e 12-A da Lei Federal nº 12.587, de 2012, que “institui as diretrizes

da Política Nacional de Mobilidade Urbana”:

Art. 12 – Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros

deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal,

com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade

dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.

Art.  12-A –  O direito  à  exploração de serviços  de  táxi  poderá  ser  outorgado a

qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local.

(Grifo nosso.)

Em resumo, compete aos municípios, diante do prevalente interesse local que recai

sobre a matéria, editar as regras sobre a atividade bem como autorizar o particular a

prestar o serviço de transporte individual de passageiros que ocorre dentro dos seus

limites territoriais.  A esse respeito,  Celso Bastos afirma: “Partilha de competências

desemboca num modelo de repartição que se incumbe de entregar a cada um desses

níveis  de  governo  a  competência  para  organizar  o  transporte  na  esfera  da  sua

jurisdição;  cabe,  portanto,  à  União  o  transporte  federal,  aos  estados  o  transporte

estadual  ou  intermunicipal,  chegando-se,  por  este  mesmo  caminho  à  mesma
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conclusão: ao município cabe a organização e prestação do transporte de interesse

local,  ou  municipal”.  (Transporte  Rodoviário  Coletivo (linhas  intermunicipais).

Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, n° 5, p. 169, apud Moraes, op.

cit., p. 295).

Entretanto,  o  transporte  individual  de  passageiros  realizado  entre  municípios  é

assunto  que  extrapola  o  chamado  “interesse  local”,  o  qual  delimita  o  campo  de

atribuição do município individualmente considerado, pois envolve uma pluralidade de

municípios. Se o serviço ou atividade ultrapassa os limites territoriais do município,

passa a ser matéria de interesse regional, requerendo a presença do Estado para o

seu tratamento no âmbito administrativo.

O transporte intermunicipal de passageiros de competência do estado consiste no

transporte  metropolitano  –  aquele  exercido  no  âmbito  da  região  metropolitana,

instituída pelo estado com base na previsão contida no § 3º do art. 25 da Constituição

da  República  –  e  no  transporte  intermunicipal  propriamente  dito,  realizado  entre

municípios não abrangidos por região metropolitana.

A prestação do serviço de táxi nas regiões metropolitanas justifica um tratamento

legislativo diferenciado, com a mitigação da autonomia municipal, em razão das suas

peculiaridades e da intensa conurbação e circulação de pessoas entre os municípios,

o  que  não  ocorre  com  as  outras  comunas.  O  transporte  metropolitano  é

regulamentado pela Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, a qual estabelece que o

serviço de transporte individual  de passageiros  poderá ser  prestado por  terceiros,

mediante permissão, obtida por meio de licitação (art. 5º).

Por sua vez, o transporte individual de passageiros realizado entre municípios não

abrangidos por região metropolitana não possui regulamentação em lei específica,

porém,  isso  não  significa  que  a  atividade  possa  ser  exercida  sem  que  haja

autorização do poder público, uma vez que, a teor do inciso I do art. 2º da Lei nº

19.445,  de 2011,  que “estabelece normas para coibir  o transporte metropolitano e

intermunicipal  clandestino  de  passageiros  no  Estado”,  se considera  clandestino  o

transporte metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros, realizado por

pessoa física  ou  jurídica,  em veículo  particular  ou  de  aluguel,  que não possua a

devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente.
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Assim,  em  relação  ao  transporte  individual  de  passageiros  de  competência  do

Estado – seja o realizado no âmbito da região metropolitana, seja o realizado entre

municípios não abrangidos por ela – o particular deve possuir a devida delegação do

poder  público  para  o  exercício  da  atividade.  Em  outras  palavras:  em  face  do

ordenamento  jurídico  vigente,  é  ilegal  o  transporte  remunerado  de  pessoas  em

veículos particulares sem a aquiescência do poder público, razão pela qual somos

favoráveis ao projeto sob análise, por meio do qual busca-se coibir o exercício de

atividade que, se exercida sem controle e fiscalização do poder público, pode colocar

em risco o cidadão mineiro.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.676/2015.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – João Alberto – Antônio Jorge

– Luiz Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 19/8/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.751 a 2.772/2015 – Requerimentos nºs 1.892 a

1.968/2015 – Requerimentos Ordinários nºs 1.978 a 1.981/2015 – Oradores Inscritos:

Discursos  dos  deputados  Missionário  Marcio  Santiago,  Noraldino  Júnior,  Ricardo

Faria, Gustavo Valadares e Bonifácio Mourão – Questão de Ordem – Encerramento –

Ordem do dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –

Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin –

Arlen Santiago – Arlete Magalhães – 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 – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê –

Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – Leandro Genaro – 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 – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.
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Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h4min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

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.

Correspondência

– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho, presidente de Operação Norte da Copasa-

MG, prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.250/2015, do deputado

Duarte Bechir.

Da Sra. Maíra Rodrigues Paiva, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da

Integração  Nacional,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

1.004/2015, da Comissão de Assuntos Municipais.

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (10), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 66, 75, 78, 81, 82, 84, 88, 97, 99/2015,

do deputado Noraldino Júnior e outros; e 489/2015, da Comissão de Educação.

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 2.751/2015

Dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo apreendidas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  – O poder  público  estadual  manterá banco de dados com o  registro  de

informações das armas de fogo apreendidas no Estado.

Art. 2º – Do banco de dados previsto no art. 1º constarão as seguintes informações:

I – nome ou marca do fabricante;

II – nome ou sigla do país;

III – calibre;

IV – o número de série impresso na armação, no cano e na culatra, quando móvel;

V – o ano de fabricação, quando não estiver incluído no sistema de numeração

serial;

VI – data da apreensão;

VII – fotografia colorida da arma apreendida.

Parágrafo único – Se a arma apreendida apresentar supressão total ou parcial das

informações  previstas  nos  incisos  IV  e  V  deste  artigo,  essa circunstância  deverá

constar em destaque no banco de dados de que trata esta lei.

Art.  3º – As informações previstas no art.  2º deverão ser inseridas no banco de

dados de que trata esta lei no momento da lavratura do auto de apreensão da arma

de fogo.

Art. 4º – O acesso ao banco de dados de que trata esta lei obedecerá ao disposto

na Lei nº 13.968, de 27 de julho de 2001.

Parágrafo único – O poder público estadual enviará semestralmente ao Ministério

Público do Estado as informações atualizadas constantes do banco de dados de que

trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A necessidade de controle do destino das armas de fogo apreendidas

no Estado de Minas Gerais impõe a criação de um cadastro com os dados aptos a

identificar essas armas e, assim, garantir que sua destinação final seja uma daquelas

previstas na Lei Federal nº 10.826, de 2003: a sua destruição pelo Exército Brasileiro;

sua doação para os órgãos de segurança pública ou, finalmente,  a devolução ao

legítimo proprietário.
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Esta proposição busca sanar a inexistência desse banco de dados e, deste modo,

contribuir  para que as armas de fogo ilegais apreendidas no Estado não voltem a

circular entre a população, comprometendo a segurança pública estadual.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos parlamentares desta Casa Legislativa

para a aprovação do projeto em epígrafe.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.752/2015

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Unidos do São Judas, com sede

no Município de Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Unidos do São

Judas, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação  Cultural  Unidos  do  São  Judas,  em  pleno  funcionamento  desde  sua

fundação  e  que  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração

indeterminada.

A entidade tem como finalidade o incentivo à cultura popular, artesanal, folclórica e

musical, com o objetivo de congregar a escola do bairro e a comunidade em geral.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  os  requisitos

constantes na 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.753/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Remanescentes de Escravos e de

Quilombolas do Povoado de Veloso, com sede no Município de Pitangui.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Remanescentes de

Escravos  e  de  Quilombolas  do  Povoado  de  Veloso,  com  sede  no  Município  de

Pitangui.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Fábio Avelar Oliveira

Justificação: A Associação dos Remanescentes de Escravos e de Quilombolas do

Povoado de Veloso é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com

sede no município de Pitangui. Tem por finalidade a organização da comunidade para

a geração de trabalho e renda, a promoção do bem-estar das famílias com ênfase na

melhoria da saúde, educação e cultura, a prática de esportes e lazer, o resgate da

união cultural da comunidade quilombola, entre outras atividades.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  aos  requisitos

constantes na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região, conto com

o apoio dos nobres colegas na 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.

PROJETO DE LEI Nº 2.754/2015

Declara de utilidade pública a Escola de Treinamento de Missionários – Desafio

Jovem – ETM –, com sede no Município de Pouso Alto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Escola  de  Treinamento  de

Missionários – Desafio Jovem – ETM –, com sede no Município de Pouso Alto.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a
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Escola de Treinamento de Missionários – Desafio Jovem – ETM –, entidade em pleno

funcionamento desde sua fundação e que é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,

com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover  a melhoria da qualidade de vida das

pessoas portadoras de qualquer tipo de dependência química, buscando assegurar-

lhes o pleno exercício da cidadania, restaurando a dignidade da pessoa humana ao

prestar serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  os  requisitos

constantes na 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 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 2.755/2015

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-354 compreendido entre o Km

564 e o Km 562, que liga o Município de Luminárias ao Município de Lavras.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Lavras o trecho

de rodovia de que trata o art. 1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o  caput passa a integrar o perímetro

urbano do município e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Isauro Calais
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Justificação: Este projeto de lei objetiva a transferência ao Município de Lavras do

trecho  da  Rodovia  MG-354,  que  já  possui  características  urbanas,  com

empreendimentos residenciais e comerciais, e está inteiramente dentro dos limites da

cidade.

O trecho liga a cidade de Lavras ao Município de Luminária. Ocorre que houve a

expansão do perímetro  urbano do município  e  alguns bairros  populosos,  como o

Distrito Industrial de Rio Bonito I e o Loteamento Colinas da Serra I, III e IV, estão ao

longo do trecho e algumas ruas terminam na referida rodovia.

Fica latente que o trecho objeto desta lei corta o município, em especial tais bairros,

chegando até o centro da cidade, e hoje se encontra sob administração do Estado,

mesmo se localizando em perímetro urbano.

Ressalte-se que o projeto não implicará alteração na natureza jurídica do imóvel,

que continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via  urbana. A modificação básica incidirá

sobre  a  sua  titularidade,  e,  consequentemente,  será  o  município  que  assumirá  a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via pública.

Diante  do  exposto,  pedimos o apoio  dos  nobres pares para  a aprovação deste

projeto de lei em atendimento a solicitação da população local.

– 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 2.756/2015

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Pão da Vida, com sede no

Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Pão da Vida,

com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  A  Associação  Assistencial  Pão  da  Vida  é  uma  organização  não

governamental,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  19  de  outubro  de  1995,  que
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desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico no Município de Passos e

região, cumprindo suas finalidades estatutárias de prestar assistência a famílias e

população carente. Realiza doações de bens de consumo e materiais permanentes,

visando  melhoria  nas  condições  de  vida  dos  assistidos;  incentiva  a  participação

social,  bem  como  realiza  atividades  em  parceria  com  entidades  que  possuem

finalidades semelhantes.

A documentação  apresentada  confirma  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular e que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas,

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 2.757/2015

Dispõe sobre incentivo à doação voluntária de sangue e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica assegurado aos doadores de sangue o benefício de pontuação em

concursos públicos vigentes no Estado.

Art. 2º – Para receber o benefício de que trata o art.  1º,  o candidato deverá ter

doado sangue ao menos duas vezes no período de um ano antes da inscrição no

respectivo concurso.

Art. 3º – O candidato receberá um ponto a cada doação de sangue no mesmo ano

do edital para ser acrescentado à sua nota final nos concursos públicos.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Como é sabido, o estoque de sangue é deficitário na grande maioria

dos bancos de sangue e unidades de saúde do Estado, portanto o projeto de lei em

apreço surge com o intuito de fomentar a doação de sangue em nosso Estado.

Ante o exposto, espero o apoio dos meus pares para a aprovação do projeto de lei

em epígrafe.
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–  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 2.758/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Motoclubes de Ipatinga – Amipa –,

com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Motoclubes  de

Ipatinga – Amipa –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Motoclubes de Ipatinga – Amipa – é uma entidade

civil  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de  caráter  filantrópico,  que tem como

objetivo representar os motoclubes e elaborar um calendário anual que vise promover

os esportes praticados sobre motocicletas em geral por meio de eventos esportivos e

filantrópicos  para  a  ajuda  de  pessoas  carentes  e  a  entidades  beneficentes.  A

documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Por  sua  importância

contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.759/2015

Institui o programa Fila Zero para a realização de exame de ressonância magnética

e tratamentos  de  quimioterapia  e  radioterapia,  no  atendimento  aos  pacientes  dos

hospitais públicos estaduais e dos conveniados com o Sistema Único de Saúde –

SUS – no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  programa Fila  Zero  para  a  realização  de  exame de

ressonância magnética e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, no atendimento

aos pacientes dos hospitais públicos estaduais e dos conveniados com o Sistema

Único de Saúde – SUS – no Estado.
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Parágrafo único – O programa Fila Zero obriga os hospitais públicos estaduais e os

conveniados com o Sistema Único de Saúde – SUS – a priorizar o atendimento aos

pacientes que necessitam de exame e tratamentos mencionados no caput, no prazo

máximo de quarenta e oito horas.

Art.  2º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  dessa lei  correrão à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação: A proposição visa alcançar pessoas portadoras de doenças graves,

proporcionando um mínimo de dignidade, eliminando as filas para a realização de

exames de radioterapia, quimioterapia e ressonância magnética, no atendimento aos

pacientes dos hospitais públicos estaduais e dos conveniados com o Sistema Único

de Saúde – SUS –, no prazo máximo de quarenta e oito horas.

O alcance desta inciativa é de caráter social e acima de tudo de saúde pública, uma

vez que,  facilitando o tratamento preventivo,  poderá reduzir  os custos  no sistema

público decorrente de internações e procedimentos tardios e de alta complexidade

A saúde é um direto fundamental  do  ser  humano,  devendo o Estado prover  as

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a

saúde consiste  na  formulação e execução de políticas  econômicas  e sociais  que

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para

a sua promoção, proteção e recuperação.

Diante  da  relevância  do  tema,  espero  poder  contar  com  o  apoio  dos  nobres

membros desta casa para aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.760/2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  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  Barbacena
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imóvel constituído de terreno com área de 16.072m² (dezesseis mil e setenta e dois

metros quadrados) e respectiva benfeitoria, situado na Colônia Rodrigo Silva, nesse

município, com as características e confrontações constantes da matrícula nº 4.415, a

fls. 98, do Livro 3 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de

Barbacena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo destina-se a abrigar

animais e preservar o meio ambiente.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: O imóvel que se pretende doar ao município de Barbacena, faz parte

de um terreno com área de 436.165.23m², situado no Distrito  da Colônia Rodrigo

Silva,  em  Barbacena,  terreno  transferido  para  o  domínio  do  Estado  em  2006.  A

Sociedade  Protetora  dos  Animais,  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  devidamente

registrada em Cartório, utiliza este terreno – 16.072 m² – há mais de 15 anos, onde foi

construído  um  canil  que abriga  hoje  mais  de  600  cães.  Portanto,  esta  doação  é

importante  para  regularizar  a  situação  do  local  e  permitir  que  o  poder  público

municipal possa fazer as intervenções necessárias no sentido de adequar e melhorar

as instalações no local para sua melhor utilização.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.761/2015

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a gastronomia mineira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada patrimônio histórico e cultural  do Estado a gastronomia

mineira.
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Art. 2º – O Poder Executivo adotará as medidas cabíveis para o registro do bem

cultural de que trata esta lei, nos termos da legislação em vigor.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  No  mundo  contemporâneo,  prover  alimentação  não  é  mais  uma

questão  apenas  de  servir  refeições,  mas  sim  um  processo  holístico  de  conectar

alimentos à cultura local e global.

Hoje temos em Minas Gerais uma gastronomia de vanguarda, mas que continua

ligada à fartura e à família, ao aconchego e ao conforto. A coexistência da cozinha

mineira tradicional e moderna, aparentemente paradoxal, longe de descaracterizá-las,

mostra-nos  vestígios  de  uma interessante  troca  cultural.  Vivemos  atualmente  um

verdadeiro  processo de  simbiose  gastronômica,  porquanto  a  culinária  mineira,  ao

mesmo tempo em que se apresenta permeável à inovação, aos novos produtos e aos

novos  hábitos,  mantém-se  íntegra  e  indivisível,  numa  evidente  manifestação  de

resistência histórica. Nesse contexto, a comida mineira de raiz é a referência máxima

para um movimento criativo emergente.

Entretanto, ao mesmo tempo em que queremos que a gastronomia mineira seja

conhecida e apreciada em todo o planeta; em que queremos que isso se traduza em

mais turistas nacionais e internacionais;  em que queremos que os turistas tragam

desenvolvimento  econômico  e  social  para  o  Estado;  não  queremos  que  o

desenvolvimento  se dê  a  qualquer  preço;  queremos,  também e principalmente,  a

criação  de  salvaguardas  que  protejam  toda  a  cultura  alimentar  mineira,  sem

descaracterizá-la e sem agredir o meio ambiente.

Por  isso  é  que  precisamos  para  a  gastronomia  mineira  as  medidas  de

acautelamento  que  os  bens  declarados  patrimônio  histórico  e  cultural  do  Estado

recebem, razão pela qual  peço o apoio  dos meus pares para  a aprovação deste

projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.762/2015

Institui o Dia do Evangélico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica incluído no Calendário Oficial do Estado de Minas Gerais o Dia do

Evangélico, a ser comemorado anualmente no dia 10 de março.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Missionário Marcio Santiago

Justificação: O Brasil, em 7 de março de 1557, recebeu os primeiros missionários

calvinistas,  enviados  por  João  Calvino.  Dessa forma,  os  franceses  começaram  a

chamar  a  Baía  de  Guanabara,  atual  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  de  Nova  Terra,

liderados pelos Reverendos Pierre Richer e Guillaume Chartier.

Em 10 de março de 1557, foi realizado o primeiro culto protestante nas Américas,

que  foi  oficializado  pelo  Reverendo  Pierre  Richer  e  contou  com  a  presença  dos

militares franceses. A partir de 1808 e com a grande mudança do cenário político, o

protestantismo começou a criar raízes no Brasil.  Com a interferência da Inglaterra

forçando  a  assinatura  de  tratados  comerciais  em  Portugal,  houve  uma mudança

significativa,  que  alterou  o  quadro  político,  econômico,  social  e  principalmente

religioso no nosso país. Mas foi apenas na segunda metade do século XIX que o

protestantismo se desenvolveu, com a atuação dos missionários representados pelas

denominações Congregacional,  Metodista,  Presbiteriana e  Batista,  que criaram os

inúmeros templos de adoração ao Senhor espalhados pelo Brasil.

Uma pesquisa realizada em toda a América Latina, divulgada em 2014, relatou que

o  número  de  protestantes  no  Brasil  já  chegava  a  26%  da  população  brasileira,

segundo dados do IBGE.

Nos últimos anos, o número de locais de cultos e oração vem se multiplicando,

sendo o evangélico o segmento religioso com maior índice de desenvolvimento das

igrejas no Brasil. A seriedade do trabalho dos membros dessas igrejas é atestada,

pois,  além da evangelização,  verdadeira inclusão social,  são realizadas atividades

nas áreas  de saúde e assistência  social.  Seus membros prestam um inestimável

serviço à sociedade no resgate da  cidadania de  milhares  de pessoas através da
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recuperação da espiritualidade, da promoção do abandono do uso de entorpecentes,

da restauração de famílias e de tantas outras ações sociais e comunitárias.

Pelos  fatos  expostos  e  pela  relevância  dos  trabalhos  prestados  pelas  igrejas

evangélicas na construção de uma sociedade justa e digna, apresento aos nobres

pares  esta  proposta  e  conto  com  sua  aprovação,  o  que  representará  o  nosso

reconhecimento e apoio a todos os evangélicos do Estado.

– 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 2.763/2015

Cria a Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos estabelecimentos de ensino

público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criada  a  Semana  de  Incentivo  à  Prática  de  Esportes  nos

estabelecimentos de ensino público do Estado.

Art.  2º  –  A Secretaria  de  Estado  de  Educação  será  a  gestora  da  Semana  de

Incentivo à Prática de Esportes.

Art.  3º – Para a consecução dos objetivos da semana criada por esta lei  serão

realizados campeonatos, torneios, gincanas e atividades esportivas diversas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação: O Brasil,  de acordo com Censo Inep 2012, tem uma população de

mais  de  50  milhões  de  alunos  matriculados  nas  escolas  públicas  da  Educação

Básica.

Desde a criação do Programa Segundo Tempo, em 2003, o Ministério do Esporte

tem procurado integrar a política esportiva educacional com a política de educação,

de forma a incentivar a prática esportiva nas escolas.

Entendendo que o caminho para a democratização do esporte é a escola, desde

2009, o MEC procurou estabelecer as condições mínimas necessárias para viabilizar

a oferta do esporte na escola, integrada ao seu projeto pedagógico, na perspectiva da

educação em tempo integral.
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Já no campo da saúde mental,  a  prática de exercícios  ajuda na regulação das

substâncias  relacionadas  ao  sistema nervoso,  melhora  o  fluxo  de  sangue  para  o

cérebro e ajuda na capacidade de lidar com problemas e com o estresse. Além disso,

auxilia  também  na  manutenção  da  abstinência  de  drogas  e  na  recuperação  da

autoestima.  A atividade física pode  também exercer  efeitos  no  convívio  social  do

indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no familiar.

Entendendo a importância da prática de esportes na vida dos alunos, solicitamos o

apoio dos colegas parlamentares para a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.764/2015

Cria o Programa Estadual de Coleta de Medicamentos Vencidos ou Estragados e

fixa outras providências correlatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado no Estado o Programa de Coleta de Medicamentos Vencidos

ou estragados.

Parágrafo único – O Programa de Coleta de Medicamentos Vencidos ou estragados

deverá conscientizar a população de que o descarte dos medicamentos vencidos ou

estragados deverá ser feito na rede farmacêutica e não lixo doméstico ou em lixeiras.

Art.  2º  – O Programa de Coleta de Medicamentos Vencidos e  Estragados será

realizado pelos laboratórios fabricantes e pelos distribuidores de medicamentos, com

o apoio da rede farmacêutica.

Art.  3º  –  As  farmácias  manterão,  em  locais  visíveis  para  o  grande  público,

recipientes para descarte dos medicamentos vencidos ou estragados.

Art. 4º – As distribuidoras de medicamentos farmacêuticos recolherão o conteúdo

dos  recipientes,  que  deverão  ser  encaminhados  para  as  respectivas  indústrias

farmacêuticas a fim de serem incinerados.

Art. 5º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento

de multas de R$1.000 (um mil) a R$10.000 (dez mil) reais.

Art. 6º – As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,  e

suplementadas, se necessário.
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Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação: A proposta deste projeto de lei visa preservar a saúde de todos, pois

as substâncias químicas existentes nos medicamentos descartados, sem que sejam

tomadas medidas adequadas para esse descarte, podem comprometer a saúde de

toda a população.

Descartados  simplesmente  no  lixo,  ou  mesmo  jogados  em  aterros,  esses

medicamentos  podem  comprometer  a  qualidade  da  água  e  do  solo,  com  graves

prejuízos para os cidadãos.

O  medicamento  vencido  ou  estragado  precisa  ser  incinerado  em  temperaturas

superiores a 130ºC, para apenas o resíduo dessa incineração ser, posteriormente,

descartado num aterro sanitário.

Quanto às embalagens de papel, papelão ou similares e as bulas e embalagens

plásticas,  podem perfeitamente ser  aproveitadas  num programa de reciclagem de

papel e plástico.

Assim, entendemos ser muito importante um projeto de lei como este, que defina as

responsabilidades das farmácias,  distribuidoras e fabricantes de medicamentos no

descarte correto de produtos vencidos, e contamos com o indispensável apoio dos

colegas parlamentares para sua aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa  e  Anselmo  José  Domingos.  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  489/2015,  nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.765/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas e odontológicas

digitadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam obrigados os médicos das unidades de saúde do Estado a digitar

em computador todas as receitas a serem expedidas.
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Parágrafo único – Entende-se por unidades de saúde todos os hospitais públicos e

particulares, clínicas, consultórios médicos e ambulatórios da rede pública ou privada,

postos  de saúde e qualquer outro tipo de unidade de atendimento médico básico

instalado no âmbito do Estado.

Art. 2º – A única parte da receita que não poderá ser digitada é a assinatura do

médico com o respectivo carimbo, em que consta o número de inscrição no Conselho

Regional de Medicina ou Odontologia.

Art. 3º – O Poder Executivo definirá na regulamentação o órgão competente para

proceder à fiscalização do cumprimento desta lei.

Art.  4º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º – Esta lei  será regulamentada, no que couber, no prazo de noventa dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação:  Médicos e odontólogos são conhecidos por  terem letras não muito

legíveis, e suas prescrições de remédios e exames levam a milhares de erros por

ano. Uma simples mudança, como colocar um decimal a mais no lugar errado, pode

ter sérias consequências na dosagem de remédios para pacientes. Medicamentos

com nomes similares, mas efeitos diferentes, também são fonte comum de trocas.

Para muitos médicos e odontólogos, o número de tarefas, a rapidez no atendimento

aos  pacientes  e  a  pressa,  entre  outros  fatores,  contribuem  para  uma  caligrafia

ilegível. Contudo, o próprio Código de Ética Médica, em seu art. 39, trata do assunto

advertindo  que  recai  sobre  a  responsabilidade  do  médico  “receitar  ou  atestar  de

forma  secreta  ou  ilegível,  assim  como assinar  em  branco  folhas  de  receituários,

laudos, atestados ou quaisquer outros documentos médicos.”

O  assunto  foi  alvo  de  uma  pesquisa  feita  na  Escola  de  Saúde  Pública  da

Universidade de Minnesota, nos EUA, que analisou 12 estudos comparando erros

médicos em receitas feitas a mão e computadorizadas. Concluiu-se que cerca de 1/4

dos pacientes sofrem consequências de erros de medicação, incluindo-se entre elas
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remédio e dosagem errados, horário da medicação trocado ou falta do medicamento

necessário.  Além  de  melhorar  a  segurança  do  paciente,  os  sistemas

computadorizados tornam mais fácil a vida dos farmacêuticos, que frequentemente

precisam  ligar  para  o  médico  ou  conversar  com  o  paciente  para  descobrir  qual

remédio foi pedido.

Com isso, peço a colaboração dos nobres para que esta matéria seja aprovada, por

sua relevância e importância.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 906/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.766/2015

Declara de utilidade pública o Foto Clube de Pouso Alegre, com sede no Município

de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Foto Clube de Pouso Alegre, com

sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: O Foto Clube de Pouso Alegre é uma entidade de caráter recreativo e

educacional,  com  o  objetivo  de  apoiar  e  divulgar  o  desenvolvimento  da  arte

fotográfica,  disseminar  conhecimentos  fotográficos  aos  seus  membros  e  à

comunidade em geral através de atividades culturais e educativas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.767/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Skate e Hip Hop de Pouso Alegre,

com sede no Município de Pouso Alegre.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Skate e Hip Hop de

Pouso Alegre, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Associação de Skate  e Hip Hop de Pouso Alegre,  com sede no

Município de Pouso Alegre, é uma entidade sem fins econômicos, com a finalidade de

atender a todos os que a ela se dirigem, tendo como objetivo difundir o esporte e

promover a melhoria da qualidade de vida dos praticantes do Skate e dos adeptos da

cultura hip hop de Pouso Alegre.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço o apoio de meus 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 2.768/2015

Declara de  utilidade pública  a  Pouso Alegre Gladiadores Associação Desportiva

Amadora, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Pouso Alegre Gladiadores Associação

Desportiva Amadora, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Pouso  Alegre  Gladiadores  Associação  Desportiva  Amadora,  com

sede no Município de Pouso Alegre, é uma entidade sem fins econômicos, com a

finalidade de atender a todos os que a ela se dirigirem, tendo como objetivo difundir o

futebol americano, capacitando atletas, profissionais de educação física e árbitros e

promovendo cursos, torneios e campeonatos desse esporte.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço apoio de meus pares à aprovação desta proposição.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.769/2015

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Deficientes  Físicos  de  Passos  –

Reintegrar –, com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de

Passos – Reintegrar –, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação: A Associação dos Deficientes Físicos de Passos – Reintegrar – é uma

organização  não  governamental  sem  fins  lucrativos  fundada  em  7/11/1988.

Desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas finalidades

estatutárias de prestar assistência aos deficientes físicos beneficiados pela instituição

e proporcionar-lhes melhores condições de vida, promovendo atividades que visam à

inserção dos assistidos na sociedade. A documentação apresentada confirma que a

diretoria da entidade é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas, estando

ela em funcionamento regular.

Assim sendo, 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 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 2.770/2015

Institui o Programa Estadual de Popularização e Acesso à Informática – Pepai –

MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Programa Estadual de Popularização e Acesso à Informática

no âmbito do Estado de Minas Gerais – Pepai – MG –, com o objetivo de expandir o

acesso à informação, à informática e à internet.
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Art.  2º  –  Deverão  ser  abertos  à  população,  gratuitamente,  os  laboratórios  de

informática  existentes  nas  escolas  estaduais  de  ensino  fundamental  e  médio  do

Estado, devendo os computadores contar com acesso à internet e programas básicos

de  produção  de  textos,  edição  de  imagens  e  vídeo,  bem  como equipamento  de

impressão de documentos.

§  1º  –  Os  laboratórios  de  informática  devem  ser  transferidos  para  salas  que

possibilitem  o  acesso  pelo  público,  de  modo  a  não  trazer  prejuízo  para  o

funcionamento de sua instituição sede.

§ 2º – O acesso à internet poderá ser por meio  dial-up, banda larga,  wi-fi ou via

satélite, de acordo com a disponibilidade da região e a necessidade do público.

§ 3º – Caso a instituição de ensino não conte com laboratório de informática, este

deverá ser instalado, para fins da implantação deste programa e para a utilização por

parte da própria comunidade acadêmica.

Art. 3º – Se for necessário, a execução do Pepai – MG poderá ser transferida para

o  Poder  Executivo  local,  que  será  responsável  pela  definição  da  quantidade  de

escolas por município que sediarão os laboratórios, bem como pela escolha dessas

escolas e pela quantidade de equipamentos, entre outras questões, devendo seus

atos e relatórios ser submetidos à apreciação da câmara municipal.

Parágrafo único – No caso do disposto neste artigo, o governo estadual  deverá

repassar as verbas necessárias para a implantação e manutenção do Pepai – MG à

administração pública local, que deverá enviar relatório trimestral detalhado de gastos

e atividades.

Art. 4º – O número de equipamentos disponibilizados em cada instituição de ensino

deve ser  coerente  com as  necessidades  da população e  a  quantidade média  de

usuários por laboratório, obedecendo a uma quantidade mínima.

Parágrafo  único  –  Fica  autorizada  a  aquisição  de  novos  equipamentos,  caso

necessário.

Art. 5º – Cada laboratório contará com uma equipe de servidores com, no mínimo,

um  responsável  pela  manutenção,  bom  funcionamento  e  integridade  dos

equipamentos, bem como pelo auxílio e instrução dos usuários, e um responsável

pelas demais necessidades da unidade,  como atendimento, cadastro de usuários,

envio de relatórios e requerimentos ao Executivo, entre outras.
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Parágrafo único – Os servidores deverão ser funcionários da própria instituição de

ensino sede da unidade do Pepai – MG, ficando autorizada a contratação de novos

servidores.

Art. 6º – Deverá ser criado um Sistema Único de Cadastro do Pepai – MG, no qual

o  usuário  deverá  necessariamente  ser  cadastrado para  que  possa fazer  uso dos

equipamentos disponibilizados.

Parágrafo  único  –  O cidadão  que  deseje  se  cadastrar  no  Pepai  –  MG deverá

fornecer e manter atualizados seus dados pessoais.

Art. 7º – O tempo máximo de uso gratuito dos computadores é de trinta minutos

diários por cidadão cadastrado, podendo este realizar a impressão gratuita de cinco

folhas durante o mesmo período.

Art.  8º – Fica autorizada a realização de cursos nas unidades laboratoriais para

capacitar a população a usar os equipamentos.

Art. 9º – Em caso de dano causado pelo usuário, será cobrada multa proporcional

ao valor e à extensão do dano, podendo ainda o cidadão ter seu cadastro no Sistema

Único  suspenso  ou  excluído,  sem  prejuízo  das  demais  sanções  administrativo-

judiciais cabíveis.

Art.  10 – O Pepai – MG deverá ser regulamentado,  no que couber,  pelo Poder

Executivo local.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Felipe Attiê

Justificação:  O  computador  tornou-se,  com  o  tempo,  um  dos  mais  importantes

instrumentos  de  trabalho  e  inserção  social.  Não  é  mais  possível  conceber  o

funcionamento da sociedade sem sua presença, já que seu uso é imprescindível para

a  atuação  de  empresas,  do  poder  público  e  até  mesmo  no  tocante  a  questões

pessoais. Dessa maneira, e conhecendo a realidade de nosso Estado, no qual grande

parte da população não conta com acesso a esse equipamento em sua residência,

observa-se necessário um projeto de lei estadual que atue nesse sentido.

A disponibilização gratuita de computadores para o cidadão faz-se necessária na

medida em que o conhecimento sobre seus recursos e ferramentas torna-se mais
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essencial a cada dia. Seja no emprego, como forma de acesso à informação, ou por

mero lazer, saber utilizar tal máquina é condição para que o indivíduo se integre de

fato à sociedade.

Assim, este projeto trará um grande benefício ao mineiro, que poderá se familiarizar

e aprender sobre os recursos tecnológicos que lhe serão oferecidos. Isso lhe abrirá

portas  profissionalmente,  já  que  ele  poderá  se  inscrever  e  realizar  os  cursos

mencionados no texto; tornará seu acesso à informação mais amplo, o que ampliará

seu nível cultural e trará progresso em todos os aspectos de sua vida; facilitará seu

dia a dia, já que através do computador se obtêm notícias e dados sobre os mais

diversos  acontecimentos,  se  realiza  inscrição  para  concursos  públicos,  se  se

estabelece  comunicação  com  amigos  e  com  a  comunidade  etc.  As  utilidades  e

vantagens trazidas pelo acesso a um computador são, como bem se sabe, inúmeras

e dispensáveis de apresentação.

É diante desse quadro que se apresenta este projeto de lei. Assim, espera-se o

apoio dos nobres parlamentares desta Casa para sua aprovação.

– 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 2.771/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  de  Bom  Jesus  dos

Campos, com sede no Município de São José da Barra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores de Bom

Jesus dos Campos, com sede no Município de São José da Barra.

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

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  A Associação  dos  Moradores  de  Bom  Jesus  dos  Campos  é  uma

organização  não  governamental,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  19/8/1994.

Desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas finalidades

estatutárias,  promovendo  atividades  sociais  e  culturais  para  seus  assistidos,

incentivando a participação social, bem como tomando providências para garantir os

interesses e a qualidade de vida da comunidade.
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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 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 2.772/2015

Revoga a Lei nº 21.720, de 14 de julho de 2015.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica revogada a Lei nº 21.720 de 14 de julho de 2015.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 14 de julho de 2015.

Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2015.

Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Alencar da Silveira Jr.  – Antônio Carlos

Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Bonifácio Mourão – Dalmo Ribeiro Silva –

Dilzon Melo – Felipe Attiê – Gil Pereira – Ione Pinheiro – João Leite – Lafayette de

Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

Justificação:  A regulamentação  da  utilização  de  parcela  dos  depósitos  judiciais,

como se pretende na lei  recentemente aprovada nesta  Casa Legislativa,  constitui

matéria de competência exclusiva da União, por se tratar de assunto de natureza

processual. Enquadra-se, portanto, no disposto no art. 22, I, da Constituição Federal.

Além disso, a lei aprovada nesta Casa atenta contra vários outros dispositivos da Lei

Maior.

Apesar de algumas opiniões em contrário, a inconstitucionalidade da lei estadual é

evidente: apenas duas semanas após a sua sanção, foi ajuizada, pelo procurador-

geral da República, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.353. Na petição inicial,

em que também se requer decisão liminar para que seja suspensa imediatamente a

eficácia da lei, com o intuito de que se evitem irreversíveis prejuízos para os cidadãos

e à sociedade, o procurador-geral da República alega que a norma estadual viola os

seguintes dispositivos da Constituição Federal:
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“I – art. 5º, por ofensa ao direito de propriedade;

II – art. 22, I, por invasão de competência legislativa privativa da União para legislar

sobre Direito Civil e Processo Civil;

III – art. 148, I, II e parágrafo único, por instituir empréstimo compulsório;

IV – art.  168, por desobedecer à sistemática constitucional  de transferências do

Poder Executivo ao Judiciário;

V – art. 170, II, por ofensa ao direito de propriedade dos titulares de depósitos; e

VI  –  art.  192,  por  desconsideração da competência  da União  para disciplinar  o

funcionamento do sistema financeiro nacional mediante lei complementar”.

Além desse amplo rol  de ofensas ao texto constitucional,  que certamente serão

objeto de anulação pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que, com a

entrada em vigor da Lei Complementar Federal nº 151, de 5 de agosto de 2015, a

matéria foi regulamentada de forma clara e abrangente pelo ente competente. Assim,

ainda que se pudesse aceitar a tese defendida por alguns de que o assunto estaria

inserido  na  esfera  da  competência  legislativa  concorrente,  a  norma  estadual,  por

contrariar o disposto na legislação federal, perdeu a sua eficácia, em face do disposto

no art. 24, § 4º, da Lei Maior.

E, para finalizar a argumentação, a norma estadual, redigida de forma incorreta, é

inaplicável e, portanto, inócua.

Há,  no  art.  1º  da  lei  estadual,  um  engano  conceitual:  confunde-se  ali  o  Poder

Judiciário com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao se identificarem

quais seriam os processos aos quais os depósitos seriam vinculados.

O Tribunal de Justiça, conforme dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº 59, de

2001 –  Lei  de  Organização e  Divisão Judiciária  –  é  apenas  um dos órgãos  que

integram  o  Poder  Judiciário  mineiro.  Sob  sua  responsabilidade  estão  apenas  os

processos de natureza originária na segunda instância.

Compete ao juiz de primeiro grau, conforme dispõe o Código de Processo Civil –

arts.  1º,  93,  125,  575  e  principalmente  709  –  administrar  a  movimentação  dos

depósitos vinculados às causas sobre as quais é responsável, não cabendo sobre

isso qualquer interferência que não seja expressamente prevista em lei de natureza

processual.
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Se qualquer dúvida houver sobre esta questão, basta ler o caput do art. 4º da Lei

Complementar nº 151, de 2015, em que é correto o texto legal:

“A habilitação do ente federado ao recebimento das transferências referidas no art.

3º é condicionada à apresentação ao órgão jurisdicional pelo julgamento dos litígios

aos quais se referiam os depósitos de termo de compromisso firmado pelo chefe do

Poder Executivo que preveja”.

A lei  federal  não  procura,  ao  contrário  da  estadual,  transferir  para  um  tribunal

superior  a  responsabilidade  pela  movimentação  dos  recursos  vinculados  aos

processos que tramitam em 1º grau. E nem isso é possível, pois o juiz é responsável,

nos  termos  do  CPC,  pela  correta  condução  dos  processos  sob  sua  jurisdição,

podendo até mesmo ser responsabilizado pessoalmente em caso de prática de atos

que não sejam legalmente permitidos.

Portanto, pela clara invasão de competência legislativa da União, pela perda de

eficácia decorrente da superveniência de norma federal  e pela inaplicabilidade em

virtude de graves equívocos cometidos na sua redação, a Lei nº 21.720, de 2015, não

deve  mais  integrar  o  ordenamento  jurídico  estadual,  devendo  ser  revogada

imediatamente,  caindo  o  mais  rapidamente  possível  no  esquecimento.  Para  isso,

contamos com a aprovação, no menor prazo possível, do projeto que apresentamos.

– 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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.892/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Sra.  Elza  de  Moura  pela  passagem  de  seu  centésimo

aniversário  e  pelo  recebimento  da  Medalha  da  Inconfidência.  (–  À  Comissão  de

Educação.)

Nº 1.893/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Museu de Artes e Ofícios pelo seu décimo aniversário. (– À

Comissão de Cultura.)

Nº 1.894/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Marco  Aurélio  Cunha  de  Almeida,  contador,  e  com os
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membros da comissão organizadora da 10ª Convenção de Contabilidade de Minas

Gerais. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº  1.895/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ipem, ao Procon-MG e à Agência Nacional do Petróleo pedido de

providências para que procedam a fiscalização inopinada nos postos de gasolina com

a finalidade de aferimento das bombas de combustível, em virtude do aumento do

número de fraudes que vem ocorrendo no Estado.

Nº 1.896/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para pavimentação

asfáltica da estrada que interliga os Municípios de Santana de Pirapama e Presidente

Juscelino. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.897/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para reativação do

posto de pesagem entre os Municípios de Sete Lagoas e Prudente de Morais. (– À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.898/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja formulado voto de congratulações com a Sra. Denise Max, vereadora da

Câmara Municipal de Uberaba, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

915, que altera o código de posturas do município e proíbe expressamente maltratar

animais ou praticar atos de crueldade contra eles e o uso de chicote para estímulo e

correção de animais. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.899/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil  de Montes Claros

pedido  de  providências  com  vistas  a  investigar  o  episódio  em  que  um  cão  foi

encontrado  nesse  município  com  graves  ferimentos  e  cortes,  sujo  de  piche  e

amarrado dentro de um saco. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.900/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao delegado de Polícia de Almenara pedido de informações

sobre a matança irregular de cães no canil desse município e a cópia do inquérito

policial aberto para esse caso. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.901/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que
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solicita  seja encaminhado à Delegacia de Polícia  Civil  de Maria da Fé pedido de

providências  para  que  seja  instaurado  inquérito  policial  para  apurar  o  crime  de

envenenamento que vitimou ao menos 10 cães nesse município. (– À Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.)

Nº  1.902/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja formulada manifestação de apoio ao Sr. Marcelo Dolzany da Costa, juiz

federal da 16ª Vara Federal de Belo Horizonte, para o julgamento da ação civil pública

impetrada pelo  Instituto  Abolicionista  Animal  em face da Universidade Federal  do

Estado de Minas  Gerais,  a  qual  trata  da  utilização de  animais  em disciplinas  da

Faculdade de Medicina da referida instituição. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.903/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de

Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação

na ocorrência, em 11/8/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de uma

pistola de ar, drogas, munição, outros materiais 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 1.904/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a jovem Stéfhanie Zanelli, advogada, por ter sido eleita Miss Ubá

2015 e Miss Minas Gerais 2015. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.905/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  a  situação  atualizada  do

Convênio  0398.483-44/2012  MG  x  Ministério  das  Cidades  (PAC  Encostas)  que

objetiva a feitura de obras de contenção de encostas em áreas de risco alto e muito

alto beneficiando os Municípios de Matias Barbosa, Ewbanck da Câmara e Visconde

do Rio Branco. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.906/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  os  dados

relativos ao número de contribuintes e ao valor arrecadado, nos últimos quatro anos,

e  ao  valor  estimado  para  2015,  referentes  à  taxa  de  incêndio.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)
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Nº  1.907/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para que

seja instalada mais uma vara judicial na Comarca de Ouro Branco, como medida de

melhoria  na  efetividade  da  prestação  jurisdicional  e  de  combate  à  sensação  de

impunidade na população local. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº  1.908/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Prefeitura  e  à  Presidência  da  Câmara Municipal  de  Ouro  Branco

pedido de providências para que sejam implantadas medidas de prevenção social do

crime, em especial investimentos em iluminação pública e na capina de lotes vagos e

áreas contíguas às passarelas municipais.

Nº  1.909/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia de Polícia Civil  e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências  para  o  aumento  do  contingente  policial  civil  no  Município  de  Ouro

Branco, bem como para o aumento do número de viaturas e para a melhoria da

estrutura operacional da Polícia Civil no município.

Nº  1.910/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a instalação

de um batalhão da Polícia Militar  em Belo Oriente, bem como para o aumento da

atuação de policiais militares, em razão da grande incidência de crimes no município.

Nº  1.911/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  da  Polícia  Rodoviária  Federal  pedido  de

providências  para  que  seja  reativado  o  posto  da  Polícia  Rodoviária  Federal  no

Município de Belo Oriente, próximo à Empresa Cenibra, em razão do grande fluxo de

caminhões e carretas e de relatos de suspeita de entrada de drogas e mercadorias

roubadas nessa região.

Nº 1.912/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  os  agentes  de  segurança  prisionais  e  com  os  oito

policiais  militares  lotados no 1º  Pelotão Rotam pela prisão de um homem que se

passava  por  agente  penitenciário  em  Juiz  de  Fora,  portando  falsa  identidade  da

Secretaria de Defesa Social, equipamentos e uniforme do sistema prisional.

Nº  1.913/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para aumentar o

efetivo  de  policiais  civis  e  delegados nos  Municípios  de  Belo  Oriente,  Açucena e

Naque, em razão da grande incidência de crimes nesses municípios.

Nº  1.914/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a atuação

imediata de força-tarefa para a apuração da morte do Sd. PM Charles Coelho de

Souza Júnior, do 40º Batalhão da Polícia Militar, encontrado morto em seu veículo e

que, aparentemente, foi vítima de roubo seguido de morte.

Nº  1.915/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da  Justiça e à Diretoria  da Polícia  Rodoviária  Federal

pedido de providências para que seja ampliado o efetivo policial no posto da Polícia

Rodoviária Federal no Município de Congonhas.

Nº  1.916/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Defensoria Pública do Estado pedido de providências para nomeação

de defensor público para atuar na Comarca de Ouro Branco.

Nº  1.917/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia de Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido

de  providências  para  que  sejam  realizadas  operações  policiais  conjuntas  para  a

repressão qualificada de crimes no Município de Ouro Branco.

Nº  1.918/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para o

aumento  do  número  de  policiais  militares  e  viaturas  em  Ouro  Branco  e  para  a

melhoria da estrutura logística da corporação nesse município.

Nº  1.919/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

transferência dos presos da região de Ouro Branco que cumprem pena no presídio de

Conselheiro Lafaiete em virtude de superlotação dessa unidade e da abertura  de

novas vagas no sistema prisional estadual.

Nº  1.920/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 1ª Reunião

Conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais, realizada
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em Ouro Branco, com o pedido de providências do delegado titular da Polícia Civil

desse município com vistas à melhoria da estrutura física das delegacias de polícia

da região.

Nº  1.921/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a instalação,

na região de Ouro Branco, de um centro de cumprimento de medida socioeducativa

de internação de menores em conflito com a lei.

Nº  1.922/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Ouro  Branco  pedido  de

providências  para  que  seja  avaliada  a  possibilidade  de  adoção  de  medidas

urbanísticas compensatórias da empresa Gerdau em favor de Ouro Branco, em razão

de a  empresa ser  proprietária  de  grandes  áreas  urbanas  e  rurais  localizadas  no

município sem cumprimento da função social da propriedade, nos termos do art. 182,

§ 2º, da Constituição Federal.

Nº 1.923/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre a situação atualizada do Convênio

nº  1.360/2014  –  EMG/SES/SUS-MG/FES,  assinado  com  o  Município  de  Matias

Barbosa e destinado à aquisição de veículo tipo van para transporte de pacientes em

tratamento de hemodiálise. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.924/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

presidente  da  Fundação  Rural  Mineira  pedido  de  informações  sobre  a  situação

atualizada da Concorrência Pública nº 003/2012, Processo nº 2111006.072/2012, que

foi  aberta  para  a  contratação  de  serviço  visando  ao  desassoreamento  do  Rio

Paraibuna, em Matias Barbosa. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.925/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12/8/2015, em Ibirité, que resultou na

apreensão de drogas; 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 1.926/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados no  10º  e no  50º

Batalhões de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/8/2015, em Montes

Claros, que resultou na apreensão de drogas e balança 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 1.927/2015, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Academia Araxaense de Letras pelo seu cinquentenário.

Nº 1.928/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Esporte  pedido  de  providências  para  a  restauração  do  Ginásio

Poliesportivo Vinícius Dias Avelar, em Sete Lagoas. (– À Comissão de Esporte.)

Nº 1.929/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais da Casa do manifesto dos motoristas de transporte escolar de Ipatinga, Timóteo

e  Coronel  Fabriciano  referente  à  Resolução  nº  541,  do  Contran.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 1.930/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  por  sua  atuação  na

ocorrência,  em 12/8/2015,  em Sabará,  que resultou na  apreensão de droga e na

prisão de um homem. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.931/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na  1ª  Cia.

Rotam, pela atuação na ocorrência, em 10/8/2015, em Belo Horizonte, que resultou

na apreensão de arma de fogo, quantia em dinheiro e veículo e na prisão de cinco

homens. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.932/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 6ª Delegacia

Especializada em Repressão a Organizações Criminosas/Cargas,  pela atuação na

ocorrência,  em 10/8/2015,  em Contagem, que resultou na  apreensão de arma de

fogo, drogas e veículo e na prisão de seis pessoas. (– À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  1.933/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pedido de providências para

que  seja  criada  uma  vara  de  Justiça  Federal  para  atender  à  região  do  médio

Piracicaba. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº  1.934/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Direitos Humanos pedido de informações sobre a situação das cidades

que tiveram os projetos aprovados em edital de 2011, bem como a consolidação das

notas  prévias  dos  novos  projetos  apresentados  pelos  conselheiros  do  Conselho

Estadual de Defesa de Direitos Difusos em reunião realizada em 3/4/2013. (– À Mesa

da Assembleia.)

Nº  1.935/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Direitos Humanos pedido de providências, acompanhado de cópia de

correspondência do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais,

para,  em  parceria  com  o  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Difusos,

promover a liberação da verba destinada ao projeto Resgate do Acervo do Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais.

Nº 1.936/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 12/8/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de dois tabletes de cocaína 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  1.937/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas pedido de providências para que

não haja o aumento abusivo de 100% no valor da refeição servida no restaurante

popular do município.

Nº 1.938/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com o  Grêmio  Estudantil  Escola  da  Serra  pela  eleição e

posse dos dirigentes e pelo início dos trabalhos. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.939/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Esportes de Mariana e com os alunos-atletas do
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Cidadania e Movimento pelo brilhante projeto social e pedagógico. (– À Comissão de

Esporte.)

Nº 1.940/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 26ª Companhia

Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12/8/2015, em Santa

Cruz de Salinas, que resultou na recuperação de carreta e carga tomadas de assalto

na BR-251 e na prisão de dois homens; 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 1.941/2015, 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  15/8/2015,  em  Capinópolis,  que

resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e motocicleta 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 1.942/2015, 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 15/8/2015, em Uberaba, que resultou na apreensão de cem pássaros

e na detenção de vinte 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  1.943/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral e à Diretoria de Apoio Operacional – Seção Direitos

Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para averiguação

de denúncia sobre a situação envolvendo a Sra. Patrícia Rossi, professora que foi

supostamente agredida,  detida e conduzida à força por um policial  militar  durante

manifestação no Município de Santos Dumont.

Nº  1.944/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração



1073
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

de denúncias de agressões que teriam sido cometidas por agentes penitenciários do

Ceresp Gameleira.

Nº  1.945/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração

de denúncia sobre agressões que teriam sido cometidas por agentes penitenciários

no presídio de Passos, por ordem dada pelo diretor da unidade.

Nº  1.946/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça

pedido de providências para que seja averiguada a situação do Sr.  Charles  Chafi

Chaib, condenado em processo judicial, supostamente sem provas e sem a presença

de representante do Ministério Público nas audiências de instrução e admonitória, por

fatos ocorridos no Município de Conceição do Rio Verde.

Nº  1.947/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para que seja verificada a

situação da remoção dos moradores da Vila Arthur de Sá, que faz divisa com um

shopping na Via 710,  para a realização de uma alça viária,  a ser executada pela

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Nº  1.948/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a apuração

de possíveis desvios de função final de vários servidores dessa pasta e sua alocação

em setores administrativos, ferindo o estatuto dos servidores públicos, de acordo com

denúncia recebida, segundo a qual essa situação estaria ocorrendo em praticamente

todos os presídios. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.949/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  do  Ministério  Público  Federal  pedido  de

providências para que seja verificada a instalação de pedágio pela concessionária Via

040, responsável pelo trecho entre o Município de Barbacena e o Distrito de Correia

de Almeida. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.950/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Cemig pedido de providências para implantar iluminação pública por energia solar

nas entradas das cidades e nos poços artesianos dos locais onde há dificuldade de

acesso à energia elétrica.
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Nº 1.951/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o  Jornal  da Cidade pelo seu 53º aniversário de criação. (– À

Comissão de Transporte.)

Nº 1.952/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Rio  Piracicaba  pelo  aniversário  desse

município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.953/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Conselheiro Lafaiete pelo aniversário desse

município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.954/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Viçosa pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.955/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Visconde do Rio Branco pelo aniversário desse

município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.956/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Diogo de Vasconcelos pelo aniversário desse

município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.957/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  reforma  do  telhado  e  a

construção de quadra poliesportiva da Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro,

em Matias Barbosa. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.958/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  ao  Ministério  Público  do  Estado  e  à  Prefeitura

Municipal  de  Contagem  pedido  de  providências  para  fiscalizar  os  loteamentos

clandestinos no Bairro Tupã, na Área de Proteção Ambiental Vargem das Flores, em

Contagem.

Nº 1.959/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para o recolhimento de lixo

hospitalar  depositado  ilicitamente  em  terreno  em  Caldas,  a  fim  de  se  evitar  a

contaminação da população e do meio ambiente pelos resíduos acumulados.
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Nº 1.960/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a revisão urgente do

atendimento no posto do Sisema em Divinópolis,  tendo em vista que os usuários,

segundo denúncia recebida na audiência pública realizada em 11/8/2015 em Pará de

Minas,  estão  sendo  tratados  de  forma inadequada  e  enfrentando  dificuldades  de

acessar os serviços.

Nº 1.961/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  promotor  responsável  pela  6ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Araguari

pedido de informações sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público em relação

à  suposta  falta  de  licenciamento  ambiental  para  a  construção  da  estação  de

tratamento  de  esgoto  do  Bairro  São  Sebastião,  nesse  município.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 1.962/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  superintendente  de  Regularização  Ambiental  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto

Paranaíba pedido de informações sobre a existência de estudo de impacto ambiental

para  a  implantação  da estação de tratamento  de  esgoto,  que supostamente  está

sendo construída sem análise de viabilidade ambiental no Bairro de São Sebastião,

em Araguari. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.963/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  secretário  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de

autorização do órgão ambiental para a Companhia de Tecidos Santanense rebaixar

as águas da Represa do Carioca, conforme denúncia feita na audiência pública do dia

11/8/2015, realizada em Pará de Minas. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.964/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Supermercados BH pelo transcurso de seu 19º aniversário. (–

À Comissão de Turismo.)

Nº 1.965/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Pará  de  Minas  pedido  de  informações

consubstanciadas em cópia de laudo da perícia técnica ambiental que identificou as

causas de proliferação de aguapés e da poluição do Lago Azul, em Pará de Minas. (–

À Mesa da Assembleia.)
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Nº 1.966/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Effie Rolfs por seus 50 anos. (– À Comissão

de Educação.)

Nº 1.967/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais da Casa da carta aberta intitulada Enem: a ilusão dos rankings e a relevância

social da escola, publicada no jornal Estado de Minas de 16 de agosto de 2015. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº 1.968/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais  da Casa da carta aberta da Sr.  Mônica Correia,  professora,  sobre os  fatos

ocorridos  no  último  dia  12  de  agosto,  por  ocasião  das  manifestações  contra  o

aumento das passagens de ônibus em Belo Horizonte. (– À Mesa da Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.978/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Prefeitura  Municipal  de  Araguari  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de

estudo  de  impacto  ambiental  para  a  implantação  da  estação  de  tratamento  de

esgotos  que  supostamente  está  sendo  construída  sem  análise  de  viabilidade

ambiental, no Bairro de São Sebastião, nesse município.

Nº 1.979/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita a distribuição

do Projeto de Lei nº 920/2015 à Comissão de Turismo.

Nº 1.980/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à ABNT pedido de providências com vistas à elaboração de normas técnicas para

tubos a vácuo destinados a energia solar.

Nº 1.981/2015, do deputado Felipe Attiê, em que solicita a anexação do Projeto de

Lei nº 2.720/2015, do governador do Estado, ao Projeto de Lei nº 1.983/2015, de sua

autoria.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Missionário Marcio Santiago.

O deputado Missionário Marcio Santiago* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembleia, hoje subo a esta

tribuna com muita tristeza, até transtornado, Sr. Presidente, porque houve mais um

assassinato de agente penitenciário no Triângulo Mineiro. Foi o quarto assassinato
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neste ano. O agente penitenciário Edson Ferreira da Silva, de 49 anos, que exercia a

função de agente  penitenciário  há  17  anos,  saia  de  um  plantão  de 12 horas  no

Presídio Professor  Jacy de Assis,  em Uberlândia,  no domingo,  e foi  assassinado.

Depois de exercer 12 horas de plantão, foi assassinado a 800m da unidade prisional.

Os  agentes  penitenciários  estão  sentindo  um  mix de  sentimentos:  transtorno,

tristeza, preocupação e apreensão. Isso tem sido recorrente. Foi a quarta morte de

agente penitenciário em Minas Gerais.

Então, gostaria de deixar os meus profundos sentimentos à família, aos agentes

penitenciários de todo o Estado de Minas Gerais e aos familiares em Uberlândia.

E quero dizer que estou aqui à disposição, no que for necessário, para apoiar a

família do agente Edson, que com muito valor exerceu a função durante 17 anos.

Homem  que  exerceu  a  função  em  Belo  Horizonte  na  Nélson  Hungria  e  foi  para

Uberlândia há 12 anos, onde prosseguiu seu exercício.

Presidente, precisamos rever alguns conceitos. Temos um sistema prisional em que

deve haver interação entre os serviços de inteligência da Polícia Militar, da Polícia

Civil  e  do sistema prisional.  Ontem, no  periódico de Uberaba,  havia uma matéria

específica tratando do assunto. Obtiveram escutas telefônicas, anotações, rascunhos

mostrando que uma facção criminosa de São Paulo está se articulando para dizimar a

vida de valorosos servidores da segurança pública em Minas Gerais. Com profunda

tristeza, temos de encarar mais essa vítima, mas que isso não seja parte de mais

uma estatística.

O deputado Isauro Calais (em aparte) – Agradeço o aparte. Trabalhei durante 14

anos como defensor público na Vara de Execuções de Juiz de Fora e tive contato

com as três casas prisionais: Ceresp, Ariosvaldo Campos Pires e Edson Cavalieri. É

desumana  a  condição  de  trabalho  desses  profissionais,  principalmente  na  cadeia

pública,  o  abandono das  instituições  e  dos  profissionais  do  sistema penitenciário

mineiro, que não têm condições de trabalho. Há uma condição de trabalho precária,

um salário pequeno em relação ao risco que se corre, e, após deixar a penitenciária

ou a cadeia pública e voltar para casa, esse cidadão estará à mercê da maldade e da

vontade dos criminosos. Muitos não entendem que ele está lá para cumprir a função

de  manter  e  guardar  o  cidadão  preso,  que  está  sendo  pago  pelo  Estado  para
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custodiar o cidadão privado de sua liberdade. Muitos não entendem isso e ocorrem

assassinatos, como esse que V. Exa. está citando. É mais uma morte.

Portanto, devemos discutir o todo, a condição de trabalho, a remuneração e, mais

ainda, a segurança desse trabalhador quando sai do sistema prisional. Ali ele corre

grande risco, e muitos, em razão do salário que ganham, moram em bairros pobres,

como eu e tantos outros. E quando vão para a comunidade, o risco aumenta e esse

cidadão corre grande perigo. Estou com V. Exa., conte com este deputado no que

pudermos fazer juntos para melhorar a condição de trabalho, salarial e de segurança

desses profissionais.

O  deputado  Missionário  Marcio  Santiago*  –  Agradeço  o  aparte  de  V.  Exa.

Precisamos de resposta, ainda não obtivemos resposta em relação aos executores

do agente  penitenciário.  Precisamos  que o  governador  olhe  com atenção para  a

nossa subsecretaria. Hoje temos lá o Cel. Ivair, que tem sido muito participativo, muito

presente nas ações, aliás indo aos velórios e enterros dos agentes, mostrando-se

solidário.  Precisamos  de  participação  e  ação  efetiva  da  nossa  subsecretaria,  da

nossa Secretaria de Defesa Social, com Dr. Bernardo Santana à frente. O que parece

acontecer é uma caça aos agentes penitenciários, e isso não podemos aceitar, pois

são homens valorosos e pais de família.

São  homens  que  têm  doado  boa  parte  da  sua  vida  para  o  sistema  prisional,

trabalhando em função da sociedade e ressocializando muitas pessoas. Apesar da

superlotação do sistema prisional, que em tese é um depósito de gente, ainda há a

ressocialização. Precisamos crer nisso, e este é o papel do agente penitenciário.

Mas,  infelizmente,  neste  ano  foram  mortos  os  agentes  penitenciários  Vinícius

Marinho da Silva Rego, em Ribeirão das Neves, no dia 31 de janeiro; Wesley Fabrício

Ribeiro, em Montes Claros, no dia 20 de abril; Renato Damasceno, em São Joaquim

de Bicas, no dia 26 de abril; Vívian Cristina Medeiros, em Uberaba, no dia 31 de julho;

e Edson Ferreira da  Silva,  no  dia  16 de  agosto,  para muita tristeza  dos agentes

penitenciários de todo o sistema prisional  e,  tenho certeza, de muitas pessoas de

bem. Não é isso o que queremos para nossa Minas Gerais. Deixo meus sentimentos

à  família  de  Edson  Ferreira  da  Silva  e  ao  sistema  prisional,  com  seus

aproximadamente 30 mil servidores em luto pela morte do agente Edson.



1079
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* – Cumprimento o deputado Missionário

Marcio  Santiago  por  seu  pronunciamento,  que  toca  em  um  ponto  sensível  da

realidade atual. Se a população já passa por dificuldades com relação à segurança

pública, as pessoas que trabalham diretamente na área – os agentes penitenciários,

os policiais civis e militares e os bombeiros militares – constantemente expõem sua

vida, na defesa da sociedade. Então, o seu pronunciamento é preciso e oportuno, e

espero  que o governo esteja atento  às  suas palavas  e repense as  condições de

trabalho desses profissionais, considerando a forma como vêm sendo abatidos – a

palavra é essa, mesmo –, como aconteceu em Montes Claros, como bem lembrou V.

Exa. Esse é um lado da moeda da segurança pública.

O outro lado da moeda, caro deputado Missionário Marcio Santiago, é a sensação

de  insegurança  que  a  população  do  Brasil  e  de  Minas  Gerais  está  tendo  neste

momento. Hoje, para ir  ao banco, a pessoa arrisca a vida; quem não tem a casa

protegida arrisca a vida, e assim vai. Gostaria de dar o exemplo de um caso que

também aconteceu no Norte de Minas. Bandidos invadiram a casa de um cidadão,

que, para defender a si mesmo e à sua família, em determinado momento sacou uma

arma antiga, passada de pai para filho – certamente, sem registro – e deu alguns

tiros. Os ladrões correram, e ele chamou a polícia, que acabou prendendo o cidadão

por  estar  com uma arma irregular  dentro  de  casa.  Vejam  o  foco  que eles  estão

priorizando: aquele que tem uma arma é preso. Ou seja, estamos indefesos, porque a

Polícia Militar, com todo o trabalho que tem feito, não tem conseguido cumprir o seu

objetivo, que é trazer segurança ao cidadão. A sensação de insegurança que estamos

vivendo é impressionante!  Para sair  de casa e andar  um quarteirão,  a pessoa já

pensa duas vezes. Também ficamos inseguros quando os filhos vão para a escola ou

quando os pais vão trabalhar – ninguém sabe se voltam.

Portanto,  seu pronunciamento  tem  de surtir  efeito,  e  acho  que  V.  Exa.  deveria

continuar a abordar esse assunto, porque todas as vezes que alguém fala aqui de

agentes penitenciários  o  assunto  é  uma reclamação sobre  troca de comando em

alguma cidade, privilegiando apadrinhados políticos, sobre isso ou sobre aquilo. Na

verdade, o que estamos vivendo é o caos dentro dos presídios e também fora deles,

com essa sensação real de insegurança que aflige a população brasileira e mineira.

Muito obrigado.
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O deputado Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  –  Quero  cumprimentar  V.  Exa.,  o

assunto  que  apresenta  é  de  muita  relevância.  Para  alguns  talvez  não,  deputado

Missionário Marcio Santiago, para alguns talvez não tenha essa importância porque,

infelizmente,  há  técnicos  que  vêm  mortes  de  policiais,  de  agentes  penitenciários

como números. Infelizmente, uma das coisas que V. Exa. vai começar a aprender

aqui dentro do Parlamento é ver com a frieza, e infelizmente choca a nós que somos

servidores de carreira da área de segurança pública.

Eu quero deixar V. Exa., de certa forma, mais tranquilizado. Aprovamos ontem, na

Comissão de Segurança Pública, um requerimento de minha autoria para realização

de uma audiência pública para, de fato, ver a força-tarefa acontecer. O governador

Fernando  Pimentel,  quando  da  campanha  do  ano  passado,  em  uma  carta-

compromisso – até assinada com outro deputado desta Casa -, dizia que criaria uma

força-tarefa para apurar crimes cometidos contra profissionais da segurança pública.

Já se passaram quase oito meses, e a força-tarefa sequer saiu do papel. Então vou

comunicar V.  Exa.  no momento que marcar a audiência pública, porque o Sindaf,

representado por seu presidente, Sr. Adeílton, e por seu diretor Carlos, esteve no meu

gabinete  na  segunda-feira.  Na terça-feira  apresentamos  requerimento  para  que  a

gente não deixe que os números de mortes de policiais, de bombeiros, policiais civis

e militares e agentes do sistema prisional virem apenas estatísticas frias de governo,

porque são pais de família, deixaram esposas, pais, mães para defender a segurança

pública. Não podemos permitir, deputado Missionário Marcio Santiago, porque isso

não  pode  acontecer.  E  vou  contar  com  a  presença  de  V.  Exa.  para  trazer  a

experiência que tem como profissional do sistema prisional. Parabéns, conte comigo.

Daqui a pouco eu vou revelar, desta tribuna, os números que o Pimentel prometeu

no discurso e que, na prática, são bem diferentes, sobre segurança pública.

O deputado Noraldino Júnior (em aparte)* – Sr. Presidente, não vou utilizar nem 30

segundos. Só quero deixar minha manifestação de apoio às palavras de V. Exa. e

dizer,  deputado  Missionário  Marcio  Santiago,  que  V.  Exa.  hoje  é  o  legítimo

representante  dessa  classe  nesta  Casa.  É  muito  importante  quando  uma  classe

consegue  eleger  seu  representante.  O  fato  de  uma  das  bases  do  senhor  ser

componente do corpo de agentes prisionais do Estado de Minas Gerais nos mostra
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uma realidade que não poderia ser trazida por nenhum outro deputado. Então quero

parabenizar V. Exa. pela preocupação com essa classe. V. Exa., não só na tribuna,

mas nas reuniões com o governo, tem demonstrado a realidade desses profissionais

e tem feito essa defesa, por isso quero parabenizá-lo e dizer que conte com este

deputado na defesa dos direitos dessa classe tão sofrida.

O deputado Missionário Marcio Santiago* – Obrigado, deputado Noraldino Júnior.

Eu gostaria de agradecer também as palavras do deputado Sargento Rodrigues, por

quem tenho grande admiração, pela representatividade, pela luta,  pelo ardor,  pela

garra  com  que  representa  a  sua  instituição,  e  é  um  exemplo  para  este  humilde

parlamentar,  que  tem  muito  a  aprender  com  V.  Exa.  Estou  aqui  apenas  há  seis

meses,  V.  Exa.  está  aqui  há  quase 20 anos.  Portanto  eu  gostaria  de  agradecer.

Somemos forças para lutarmos pelos nossos bravos guerreiros da segurança pública,

Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários. Precisamos

mudar  esse triste  quadro  de  insegurança,  de  temor,  vivido  pelos  nossos  agentes

penitenciários.

Mais uma vez deixo aqui os meus sentimentos a toda a família do agente Edson e

deixo  à  disposição  o  nosso  gabinete.  Podem  contar  com  a  gente  no  que  for

necessário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior.

O deputado Noraldino Júnior* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

venho a esta tribuna, nesta tarde de hoje, para relatar o meu descontentamento com

a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Peço aos deputados, principalmente aos

representantes  da  Zona  da  Mata,  que  prestem  um  pouco  de  atenção  em  nosso

pronunciamento, na data de hoje.

Há alguns meses – ou há quase 2 meses –, participamos de uma reunião com

todos os representantes da Zona da Mata e o governador Fernando Pimentel. Na

ocasião, o governador assinou um documento de criação de um grupo de trabalho

para discutir o ICMS e a decadência da Zona da Mata, devido à proximidade com o

Estado do Rio de Janeiro. Quem se lembra dessa reunião da qual o secretário de

Fazenda  participou  sabe  que  foi  anunciado  pelo  governador  que  um  grupo  de
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trabalho e os deputados da Zona da Mata participariam das decisões. Em relação a

esse grupo de trabalho,  pasmem, nobres deputados,  já  houve duas reuniões nas

quais foi discutido esse tema. Queria perguntar aos deputados da Zona da Mata se

algum deles foi convidado para a discussão sobre o ICMS da região. O deputado

Antônio Jorge foi convidado? Os deputados Dirceu Ribeiro e Roberto Andrade foram

convidados? Posso dizer aqui que nenhum deputado da Zona da Mata foi convidado

para essa reunião. Isso tem trazido grande instabilidade, principalmente diante da

realidade econômica que várias empresas estão vivendo.

Vou mencionar um caso específico. Hoje tenho certeza de que não é uma bandeira

deste deputado nem dos deputados Doutor Wilson Batista,  Antônio Jorge,  Braulio

Braz, Dirceu Ribeiro, Roberto Andrade, Isauro Calais, enfim, não é uma bandeira de

todos os deputados da Zona da Mata. Hoje estamos diante da possibilidade de uma

grande empresa, a Zamboni, empresa atacadista, sair da cidade de Além Paraíba.

Na sexta-feira, após mais ou menos 30 dias pedindo, insistentemente, uma reunião

com o secretário de Fazenda, conseguimos, por meio do deputado Rogério Correia,

que  está  nesta  luta  também,  marcar  uma  reunião  na  Secretaria  de  Fazenda.  A

reunião  foi  iniciada  às  10  horas.  Tive  de  desmarcar  todos  os  compromissos

agendados na cidade de Juiz de  Fora  para  participar  da reunião.  Compareceram

também  o  chefe  de  gabinete  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  o  deputado

Missionário Marcio Santiago e o deputado Rogério Correia.

Em  primeiro  lugar,  a  falta  de  compromisso  conosco  é  tão  grande,  que  o

subsecretário,  que  nos  atendeu  prontamente,  foi  claro  ao  dizer  que  não  tinha

autonomia para dar notícia alguma. Ora, então por que marcou a reunião? A nossa

agenda  é  cheia  de  compromissos,  deputado  Isauro  Calais,  como a  de  todos  os

secretários.  Temos  vários  compromissos  em  nossas  regiões.  Não  é  possível  a

Secretaria de Fazenda tratar os deputados da maneira como tem tratado.

Fizemos a reunião com o proprietário da Zamboni e com representantes da região.

O deputado Rogério Correia ajudou muito. Mas, ao final da reunião, saímos com uma

mão na frente e a outra atrás. O subsecretário não pode dar nenhuma informação.

Pelo  contrário,  comprometeu-se  conosco  de,  até  o  final  daquela  tarde,  dar  uma

resposta. Pedi uma resposta.
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Mesmo que seja negativa, posso esperar uma resposta? Eu estava esperando essa

resposta até ontem. Ontem liguei para o subsecretário, e ele informou que avisou ao

secretário de Fazenda, que falou que estudaria o assunto e depois se comunicaria

conosco. Ora, não foi essa a decisão dada pelo governo em reunião com a bancada

da Zona da Mata. A definição do governador era a de que a bancada da Zona da

Mata seria trazida e ouvida nessa discussão; e agora o secretário de Fazenda, sem

compromisso e com grande desrespeito à Zona da Mata, não nos atende. Há vários

dias estamos solicitando uma reunião. Meus amigos da Zona da Mata, se a situação

continuar dessa forma, outras grandes divergências acontecerão nesta Casa. Dia 3

vence o prazo de prorrogação, deputado Antônio Jorge. Os empresários, como vários

outros, estão totalmente sem saber o que fazer. E, se não houver compromisso da

Secretaria de Fazenda com esses deputados, se não houver interesse da Secretaria

de Fazenda com Além Paraíba, corre-se o risco de a cidade perder 800 empregos,

por falta de vontade política.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* – Obrigado, deputado Noraldino Júnior. V.

Exa.  pauta  o assunto  de  forma oportuna e resgata um compromisso que não foi

cumprido, de certa forma, pelo governo. V. Exa. se recordará de que essa reunião, na

presença  do  governador  e  de  seus  principais  secretários,  foi  resultado  de  uma

intervenção nossa, chamando a atenção para o fato de que o decreto propunha que o

grupo de trabalho se reunisse com os deputados,  mas não previa a presença da

Assembleia, o que fez com que o governador Pimental, imediatamente, chamasse a

atenção do secretário de Fazenda para que incluísse a Assembleia. Não fazia sentido

estarmos provocando uma reunião com o governador,  e a propositura do governo

excluir os deputados daquele grupo de trabalho.

Solicitamos mais nessa audiência com o governador e seu secretariado: que todos

os processos sobrestados tivessem andamento ao longo do tal estudo, do qual não

nos chegou nenhuma informação. Não está acontecendo isso. Temos notícias de que

empresas da cidade de Juiz de Fora perderam o regime especial tributário  nesse

período.  Ou  seja,  as  coisas  colocadas  de  forma  muito  civilizada,  muito  cortês,

principalmente  de  forma  muito  republicana  nessa  reunião  não  aconteceram.

Adicionalmente, houve a malfadada notícia de que mexeriam no regime tributário das
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empresas de logística,  o que assusta  Além Paraíba,  o Triângulo Mineiro e  tantas

outras regiões fronteiriças.

O  que  precisamos  aqui,  neste  momento,  sem  o  líder  do  governo,  mas  com  a

presença de muitos parlamentares da base do governo, é fazer, de forma uníssona,

mas muito forte, uma cobrança em sintonia com V. Exa., para que aquele status inicial

da  conversa  com  o  governador  seja  retomado.  Não  precisamos,  exigimos  a

participação  dos  parlamentares  da  Zona  da  Mata  nesse  grupo  de  discussão  do

regime  tributário  especial.  E  precisamos  urgentemente  trazer  o  debate  ou  em

audiência pública, com o secretário de Fazenda, ou por meio de uma reunião mais

ampliada. O governo tem todas as prerrogativas para mexer nos regimes tributários.

Ontem, numa reunião com a presidência, eu dizia, deputado Noraldino Júnior, que é

oportuno que esta Casa e o governo façam um estudo de impacto, trabalhem com um

pouco mais de evidência. Não nos agarremos, a ferro e fogo, ao passado. É preciso

reavaliar, e o governo tem legitimidade e obrigação de fazer isso. Mas não se pode, a

título de fazer mudanças, desestabilizar os ambientes de negócio. O que existe hoje é

uma insegurança nos ambientes de negócio, ameaças das empresas à população –

algumas  empresas,  oportunisticamente,  estão  quase  chantageando  os  prefeitos

municipais e ameaçando saírem de suas cidades.

Então quero me unir a V. Exa. Vamos fazer um agendamento, ainda hoje, com toda

a presteza que o deputado Durval Ângelo, líder do governo, tem tido. Acho que este é

um assunto, deputado, para uma audiência pública urgente. Acho que uma cobrança

em público funcionará mais do que uma cobrança no gabinete do próprio secretário.

O deputado Noraldino Júnior* – Agradeço a manifestação, deputado Antônio Jorge.

O líder do governo não está aqui, mas já me dirigi a ele. Queria solicitar ao líder do

governo uma intervenção direta, uma reunião com a bancada da Zona da Mata e o

secretário de Fazenda, para que isso seja definido. Se não houver, como não está

havendo,  uma demonstração do secretário de Fazenda quanto ao interesse desta

Casa, que é um interesse coletivo... E principalmente, deputado, vimos na Secretaria

de Fazenda total descompromisso com a população de Além-Paraíba. Não foi dada

sequer uma notícia para apaziguar os ânimos da cidade. Trata-se de uma empresa

que gera diretamente 900 empregos,  mais  os indiretos. Mas não houve nenhuma
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manifestação do secretário de Fazenda dizendo algo como “podem ficar tranquilos, o

governo quer a Zamboni, em Além-Paraíba; nós vamos trabalhar e criar mecanismos

para assegurar que a empresa permaneça no Estado de Minas Gerais”. Portanto, é

necessário que todos nós, parlamentares, principalmente os representantes da Zona

da Mata, desenvolvamos mecanismos e até, deputado Antônio Jorge e deputados da

Zona  da  Mata,  caso  não  haja  atendimento  ao  nosso  pleito,  assinemos  uma

convocação conjunta para que o secretário, que tem evitado nos atender – não sei se

é só a mim que o secretário não está atendendo ou se é também a outros deputados

–,  dê  seu  posicionamento.  Ele  quer  trazer  empresas  para  cá  ou  quer  que  as

empresas  vão  embora?  O  posicionamento  tem  de  ser  claro.  Houve  um  corte.  A

cassação  do  regime  foi  um  movimento  drástico,  que  gerou  uma  instabilidade

gigantesca, principalmente na Zona da Mata. Então precisamos de que o governo se

posicione. Tenho certeza de que esta manifestação aqui vai chegar aos ouvidos do

governador, para que ele saiba que a determinação dada naquela reunião não está

sendo  cumprida  pelo  secretário  de  Fazenda.  Pelo  contrário,  ele  não  tem  dado

atenção  aos  deputados  nem  reconhecido  que  estamos  aqui  representando  a

população.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)*  –  Meu  aparte  é  bem  rapidinho,

deputado Noraldino. Primeiro, queria parabenizar V. Exa. por trazer esse assunto, que

é preocupante.  Não só em relação à questão da Zona da Mata,  pois temos aqui

representantes do Triângulo, que também está vivendo uma situação delicada no que

diz respeito a isso, porque lá há grandes atacadistas, grandes armazéns.

Quero também informar  a V.  Exa.,  se é  que isso pode nos tranquilizar,  que na

semana  passada  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  da  qual  sou  vice-

presidente, aprovou requerimento, aliás com a presença do deputado Felipe Attiê,

para realização de audiência pública para tratar exclusivamente desse assunto, com

as autoridades afetas à questão,  aqui  na Assembleia Legislativa.  Então,  antes de

vencer  esse  prazo  dado,  vamos  realizar  audiência  pública,  a  fim  de  trazer

tranquilidade e manter o que é mais importante, esses empregos em nosso Estado.

O deputado Noraldino Júnior*  –  Antes  de  conceder-lhe  aparte,  deputado  Felipe

Attiê, quero dizer que se corre o risco, deputado Vanderlei Miranda, de que aconteça
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o  que  aconteceu  na  reunião.  Marcamos  uma reunião,  estávamos  presentes,  e  o

secretário mandou um representante que não tem autonomia para tomar decisão, e

saiu uma audiência pública do nada. Então, alerto V. Exa. para que, se não houver

definição, seja feita convocação do secretário.

O  deputado  Felipe  Attiê  (em  aparte)  –  Caro  deputado  Noraldino,  no  Triângulo

Mineiro e Alto Paranaíba estamos na mesma situação, isso não está acontecendo só

na Zona da Mata. Logo que cheguei aqui, fiz denúncia, mostrada pelo deputado que

me  expôs  isso  na  época.  Vim  a  público  e  reclamei  da  suspensão  dos  regimes

especiais.

O que estou percebendo deste governo é o seguinte: a Secretaria de Fazenda e o

governo estão dando tiro no pé para ver se dói. Dá um tiro e vê se dói. Dói. Por que

dói? Vou explicar a vocês. Vocês saíram falando para o Brasil inteiro que o Estado

está quebrado, que deve R$7.000.000.000,00. Sabe o que aconteceu? O Tesouro

proibiu empréstimo de dinheiro a Minas Gerais.

O Tesouro proibiu o Banco Mundial de emprestar dinheiro a Minas Gerais. Agora,

ninguém empresta dinheiro mais para o governador, e ele sabe de onde tirar. Tinha

10 bilhões de capacidade, agora não arruma dinheiro emprestado.

A gente fala mal da gente mesmo para atingir o governo anterior e esquece que

quem está governando agora é a gente. Esses regimes especiais são um tiro no pé,

vai  derrubar  a  receita  de  Minas  e  atrapalhar  tudo.  Isso  está  sendo  muito  mal

conduzido. O Dr. José Afonso é um cobrador de impostos, então tem de pôr uma

equipe  junto  dele,  deixar  os  cobradores  de  impostos  lá  e  colocar  os  outros

desenvolvimentistas que administram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

numa comissão bipartite, para se chegar a um acordo e não fazer o que está sendo

feito, dando tiro no pé, de calibre 12, para ver se dói.

Este  governo  já  está  sem  crédito  no  mundo  todo  e  fica  anunciando  débito  de

R$7.000.000,00. Fala mal de si mesmo e depois quer pegar dinheiro emprestado.

Quem vai emprestar? Vou à rua e falo: “Estou devendo, estou ruim, estou mal, estou

isso. Me empreste um dinheiro aí”. Eu sabia disso. Quando essa conversa começou,

eu disse: “Estão pensando na eleição de 2018, e vão dar o tiro no pé agora, porque

querem desconstruir o governo anterior, vão jogar este governo na lama e vão cortar
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o crédito de empréstimo”. A única forma que Minas Gerais tem de investir  é  com

dinheiro emprestado. Então, está danado desse jeito. A política deste atual governo é

perdida e o está jogando no buraco, inclusive dos regimes especiais, Sr. Presidente.

Devolvo a palavra a V. Exa. Os atacados lá em Uberlândia estão desesperados com

essa medida, e o setor atacadista de Minas Gerais está altamente prejudicado com

essa bitributação, com o fim do regime especial tributário.

O deputado  Noraldino  Júnior*  –  Agradeço.  Finalizando,  porque  não tenho mais

tempo, quero dizer que é necessária essa união dos deputados, para que possamos

defender a população de Além-Paraíba. Agradeço e convido os deputados da Zona

da Mata para uma reunião para decidirmos as nossas ações.

Muito obrigado, presidente, pela tolerância, e aos nobres deputados.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Ricardo Faria.

O deputado Ricardo Faria* – Sr. Presidente, nobres deputados e telespectadores da

TV Assembleia, é com muita alegria que ocupamos esta tribuna da Assembleia, em

meio a tantas dificuldades que o País e o nosso estado vivem na área da saúde.

Ficamos muito felizes em trazer uma boa notícia, uma boa nova. Agora, no próximo

sábado, dia 22, Contagem irá inaugurar a sua nova UPA JK. Sem dúvida nenhuma,

uma grande estrutura que atenderá à urgência e à emergência não simplesmente de

Contagem, mas também do território que compreende a microrregião de saúde, que

envolve os Municípios de Ibirité – e saúdo nossa grande deputada Ione, aqui presente

– e Sarzedo.

Sem dúvida nenhuma, uma grande unidade de pronto atendimento, que contará

com  uma  capacidade  instalada  com  42  leitos  hospitalares,  serviço  de  urgência

odontológica de 24 horas para atender os nossos usuários, suporte ventilatório para

garantir atendimento mais qualificado àquelas doenças que necessitam de internação

em CTI. Portanto, ficamos muito felizes de estar aqui dividindo com o nosso prefeito,

Carlin Moura essa grande obra de saúde.

Esperamos que a população compareça. Já tivemos a confirmação da presença do

ministro Arthur  Chioro, que participará da entrega desse grande equipamento que

Contagem irá  inaugurar,  a  nova UPA JK,  no dia  22,  no  Eldorado.  Ficamos  muito
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felizes,  em  meio  a  todas  as  dificuldades  que  a  saúde  enfrenta,  de  estar  aqui

ocupando a tribuna para trazer essa boa nova, essa notícia tão importante para a

região metropolitana, porque sabemos que a qualidade desse pronto-socorro tem um

impacto muito positivo na saúde de todo o colar metropolitano.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* – Deputado Ricardo Faria, agradeço a V.

Exa. o aparte e o cumprimento pela atuação na área da saúde, na qual V. Exa. tem se

destacado como uma das importantes lideranças desta Casa. Essa pauta é muito

importante para todo o povo de Minas Gerais. Não podemos nos esquecer também

de  Contagem  e  da  região  metropolitana.  Faço  aqui  esse  reconhecimento  e  dou

testemunho  de  sua  atuação.  Eu  o  parabenizo  pela  boa  informação,  assim  como

parabenizo o prefeito Carlin.

Peço a V. Exa. permissão para sair um pouco do assunto. Gostaria de ter aparteado

o deputado Noraldino, mas, em razão do tempo, não foi possível. Há um problema

que atinge Minas Gerais, principalmente o Triângulo e a Zona da Mata. Eu, deputado

Ricardo,  não  sou  residente  da  Zona  da  Mata,  em  que  pese  à  localização  muito

próxima de São João del-Rei,  no Campo das Vertentes; Todavia,  fui  muito votado

naquela região. Em Além Paraíba, cidade sobre a qual estamos discutindo, em razão

do problema da empresa Zamboni, obtive quase mil votos. Foram mais de 900 votos.

Também tenho sido procurado pelos empresários, pelas lideranças para tratar desse

assunto.

Que  informação  temos?  Nós,  deputados  que  ali  também  somos  votados,  e  a

bancada que representa a Zona da Mata temos tentado esse agendamento com o

secretário  Bicalho.  A  informação  que  obtivemos  hoje,  na  oportunidade  em  que

contamos com a presença do governador Fernando Pimentel, é que o agendamento

será feito ainda esta semana. Acredito que teremos uma resposta hoje à noite. Eu ou

o deputado Rogério Correia poderemos dar a informação sobre a reunião, na qual o

secretário receberá os deputados para tratar dessa questão. Não queremos apenas o

agendamento. Queremos também obter do secretário uma resposta positiva para o

problema. Estou trazendo essa informação diante do problema instaurado. Agradeço

a V. Exa. o aparte.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* – Deputado Ricardo Faria, na verdade não
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poderia me omitir e deixar de dar aqui um testemunho. V. Exa. fez um anúncio muito

importante  para  a  coletividade  mineira,  em  especial  para  a  região  metropolitana,

Contagem e municípios vizinhos. Na realidade, quero dizer, como ex-gestor e como

testemunha histórica do trabalho exercido por V. Exa. à frente da secretaria, que esse

é um feito que prospera agora, mas que teve, desde o início,  a sua digital. Deixo

muito claro aos amigos e aos companheiros de Plenário, aos telespectadores da TV

Assembleia, o nosso reconhecimento a um companheiro da área de saúde, que, à

frente  da  gestão  estadual,  trabalhou  em  parceria  com  o  governo  municipal  em

Contagem. E, acima de tudo, teve uma parceria profícua, dada a sua capacidade

diligente e competente para encaminhar os assuntos municipais.

Queria, a partir da notícia que V. Exa. nos traz, destacar para os pares a dificuldade

do  exercício  da  gestão  pública.  Estamos  aqui  comemorando  um  feito  cujo

planejamento remonta a três anos, quatro anos. Sei do esforço de V. Exa., do embate

político na câmara municipal para não só edificar o pronto-socorro, mas também para

que houvesse uma decisão política capaz de enfrentar o senso comum, numa opção

de gestão, naquele momento mal compreendida pelos vereadores, mas que V. Exa.

enfrentou  com  galhardia  e  conteúdo.  V.  Exa.  saiu  vitorioso,  e  hoje  temos  lá  um

equipamento moderno, que atenderá à população e salvará vidas. Esse equipamento

é de modelo de governança renovada. V. Exa. está de parabéns. Espero que continue

sempre na agenda da saúde.

O deputado Ricardo Faria* – Agradeço as palavras do deputado Antônio Jorge e do

deputado  Cristiano  Silveira,  que  o  antecedeu.  V.  Exa.  também  tem  um  papel

fundamental na inauguração daquele equipamento.

Concedo aparte ao deputado Doutor Wilson Batista, que já estava ali posicionado,

que também é um grande sanitarista e defensor das causas da saúde.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* – Muito obrigado, deputado Ricardo

Faria, pelo aparte. Gostaria, inicialmente, de parabenizar V. Exa., um fisioterapeuta

que  já  foi  secretário  de  saúde.  V.  Exa.  tem  grandes  conhecimentos  acerca  das

dificuldades do exercício da saúde em Minas Gerais e no Brasil.

Gostaria  de  salientar,  com  o  presidente,  que  estamos  protocolando  hoje,  no

Plenário, um requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Saúde e ao governo
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do Estado. Em Minas Gerais, está em fase final de implantação o Centro de Tecidos

Biológicos – Cetebio. É um importante centro, um dos maiores do Brasil. Acho que é

o principal banco de tecidos humanos brasileiro, e está sendo implantado em Minas

Gerais. Será referência para vários usos desses tecidos, em várias aplicações dentro

da medicina, não só em Minas Gerais, mas também no Brasil. Esse centro hoje conta

com tecidos oftalmológicos e do cordão umbilical.  Sabemos da importância de se

estender  também  esse  banco  a  outros  tipos  de  tecidos,  como  o  muscular,  o

esquelético, o ósseo e o cutâneo.

Esse centro hoje pode ampliar sua atuação com um pequeno investimento a mais.

Gostaria que o secretário de Saúde e o governo tivessem essa sensibilidade, devido

à  importância  de  se  implantarem  nesse  centro  de  tecidos  os  tecidos  ósseos  e

cutâneos, que são de ampla utilização, não só nas doenças degenerativas ósseas,

que  são  muito  frequentes,  mas  também  no  trauma,  no  politrauma,  nos  extensos

ferimentos e nas queimaduras graves.  É importante  que hoje haja disponibilidade

desses outros tipos de tecidos. Isso pode ser feito atualmente no Cetebio, com um

pequeno  investimento  a  mais.  Estamos  hoje  protocolando  esse  requerimento  e

vamos levar  isso para o secretário  de Saúde do Estado e para o governador  do

Estado. Espero que ele faça esse investimento suplementar e que dê cobertura a

esses outros tecidos. Sabemos da sua importância e utilidade hoje na cura de muitas

doenças. É isso que gostaria de dizer aqui, Ricardo. Agradeço-lhe e o parabenizo por

seu discurso.

O deputado Ricardo Faria* – Agradeço as palavras do deputado Doutor Wilson. A

gente quer se juntar a V.  Exa. nesse esforço,  que é fundamental  também para a

saúde de Minas.

Concedo aparte, de uma maneira muito especial, à deputada Marília Campos, ex-

prefeita de Contagem. Gostaria de dizer que sempre devemos nos apoiar nos ombros

daqueles que nos antecedem. Foi por meio da Marília que se iniciou aquela obra.

Naquele momento,  Marília,  eu era vereador,  era da Comissão de Saúde e tive  a

oportunidade de estar ao seu lado no lançamento da obra. Ficamos muito felizes por

reencontrá-la aqui, para celebrar um equipamento que é tão importante para a saúde

pública  de  Contagem  –  reforço  aqui  –,  para  o  colar  metropolitano,  para  aquele

território de saúde, que hoje conta com mais de um milhão de usuários.
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A deputada Marília Campos (em aparte) – Deputado Ricardo, será um momento

importante que Contagem vai ter no dia 22. É o dia marcado para a inauguração do

Pronto-Socorro  JK  e  da  UPA JK.  As  pessoas  já  se  acostumaram  a  falar  pronto-

socorro, porque é uma grande referência de atendimento, não só para Contagem mas

também para toda a região metropolitana, porque sabemos muito bem que vários

cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte, de Ibirité, do Barreiro e de Sarzedo procuram

aquela  unidade  de  atendimento  de  urgência  e  emergência  para  salvar  vidas.

Estamos,  vamos  dizer  assim,  numa peleja  muito  grande,  desde  a  nossa  gestão,

época em que eu era prefeita e V. Exa. era vereador no município. Estamos num

esforço muito grande para estruturar toda a rede de atendimento da nossa cidade.

Começamos com a inauguração de unidades básicas de saúde – UBS – do nosso

município,  para  abrigar  o  programa Saúde da Família.  Também  iniciamos  com  o

Pronto-Socorro JK.

Creio que teremos uma conclusão, em breve, do centro materno-infantil, que vai ser

grande referência de atendimento hospitalar, acredito eu, não só em Contagem, mas

também em toda a região metropolitana. Nesta oportunidade, queria parabenizá-lo

por sua atuação como vereador, como secretário de Saúde e, agora, como deputado,

porque sei que isso é uma trajetória contínua. Quero parabenizar também o prefeito

da nossa cidade, Carlin Moura. Sei que ele tem um compromisso com a continuidade,

um compromisso com a cidade, um compromisso republicano, que acho que melhora

a  vida  do  nosso  povo  e  nos  garante  não  só  a  economia  de  recursos,  para

continuarmos a fazer obras, mas também a melhoria substancial da saúde em nosso

município.

Quero desejar a todos os que se empenharam pelo sucesso nessa empreitada.

Acho que uma coisa é inaugurar, a outra coisa é fazer funcionar. Desejo sucesso,

segurando a  gestão,  para que a cidade,  os  cidadãos e as  cidadãs de Contagem

ganhem com o atendimento à saúde. Parabéns, Dr. Ricardo. É assim que a cidade se

chama. Obrigada.

O deputado Ricardo Faria* – Agradeço as palavras cordiais e gentis da ex-prefeita e

nossa  deputada  Marília  Campos,  que  certamente  tem  um  papel  fundamental  na

instalação do pronto-socorro, já que foi quem iniciou essa grande obra.
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Ficamos  felizes  agora,  no  próximo  sábado,  junto  com  o  prefeito  Carlin,  por

inaugurar esse grande empreendimento, que, ao mesmo tempo, traz sérios desafios,

como o custeio mensal. Para se ter uma ideia da dimensão do pronto-socorro, a sua

capacidade  instalada  de  atendimento  é  de  15  mil  usuários  por  mês.  Portanto,  é

necessário trazer para esta Casa a questão do financiamento do custeio da UPA JK

para buscarmos no Estado uma parceria. Essa questão é seriíssima. Já contamos

com a parceria do Ministério da Saúde, mas é fundamental o Estado participar, pois,

sem dúvida, aquele é um empreendimento metropolitano.

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. Agradeço a oportunidade. Contagem se

alegra, ao completar 104 anos com a nova UPA JK. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* – Boa tarde. Concedo aparte à deputada Marília

Campos.

A deputada Marília Campos (em aparte) – Quero agradecer o aparte, deputado, e

me desculpar por interrompê-lo logo no início de sua fala, mas queria socializar uma

informação importante. Ontem, anunciamos no Plenário, Sr. Presidente, que iríamos

ser recebidos pelo presidente do Tribunal de Justiça, o Sr.  Pedro Bitencourt,  para

tratar  da  questão  da  anistia  dos  servidores  daquele  órgão.  Estivemos  lá  eu,  o

deputado  Rogério  Correia,  o  presidente  da  Comissão  de  Administração  Pública,

deputado  João  Magalhães,  o  deputado  Durval  Ângelo  e  também  o  deputado  Gil

Pereira. A reunião foi muito boa porque apresentamos as reivindicações de anistia

para que os servidores não tenham punições em sua vida funcional.  O presidente

respondeu,  de  forma muito  pronta,  que está  disposto  a examinar  o  conjunto  das

reivindicações, e a nossa expectativa é que o processo de negociação seja retomado

com o sindicato dos servidores para que não ocorram punições na vida funcional

deles. Era só isso, presidente e deputado. Muito obrigada pelo aparte.

O deputado Gustavo Valadares* – Não por isso, deputada Marília Campos. Sempre

que for necessário, conte com este deputado.

Deputado  Sargento  Rodrigues,  pediria  a  V.  Exa.  que  se  encaminhasse  ao

microfone, pois queria lhe fazer uma pergunta. Peço ao deputado Gustavo Corrêa

que faça o mesmo.
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Diga  de  cabeça,  rápido,  o  nome das  três  revistas  de  circulação  nacional  mais

importantes.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Veja, Isto É e Época.

O deputado Gustavo Valadares* – Deputado João Leite, deputado Gustavo Corrêa,

vocês estão de acordo com o deputado Sargento Rodrigues? Deputado Bonifácio

Mourão,  V.  Exa.  está  de  acordo?  São  três  as  principais  revistas  de  circulação

nacional.

O deputado Bonifácio  Mourão (em aparte)*  –  Posso completar  minha resposta,

deputado? Os fatos notórios dispensam provas.

O deputado Gustavo Valadares* – Não vou discordar. Muito pelo contrário, quero

concordar com os deputados Sargento Rodrigues, Bonifácio Mourão e João Leite.

Temos  três  grandes revistas  de  circulação nacional  esperadas semanalmente  por

todo o povo brasileiro. Alguns gostam mais da Veja, outros da IstoÉ, outros da Época,

que pertence ao Grupo Globo, um dos maiores grupos de comunicação do mundo.

Essas três revistas ajudam os brasileiros a se manterem informados semanalmente

sobre o que está acontecendo no Brasil,  no exterior e – por que não dizer? – em

Minas Gerais.

Deputado Gustavo Corrêa, durante os últimos 12 anos, Minas apareceu nas três

principais revistas de circulação nacional por diversas vezes. Sabe por qual razão?

Pela boa gestão, pelo bom uso do dinheiro público, pelos bons investimentos, pela

melhoria  do  Índice  de  Desenvolvimento  Humano,  por  liderar  na  qualidade  da

educação básica e na educação fundamental – índices medidos pelo governo federal

–, por ter  um líder  de oposição que hoje é referência em todo o País.  Por essas

razões, Minas foi citada nas três principais revistas de circulação nacional ao longo

dos  últimos  12  anos.  Em  momento  algum,  elas  trouxeram  qualquer  notícia  que

desabonasse  Aécio  Neves,  ex-governador  do  Estado  e  atual  senador;  Antônio

Anastasia,  ex-governador  do  Estado e atual  senador;  e  Alberto  Pinto  Coelho,  ex-

deputado estadual,  ex-presidente desta Casa e ex-governador.  Vivemos agora em

Minas uma realidade diferente daquela que vivíamos até o final  do  ano passado,

deputado  Doutor  Wilson.  Minas  continua  frequentando  as  manchetes  das  três

principais  revistas  de  circulação  nacional,  mas  por  razões  inversas  daquelas  do
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passado. Agora frequentamos as revistas por malfeitos do senhor governador, da sua

mulher, dos seus aliados, do seu partido em Minas Gerais e no Brasil.

Para mostrar que não estou mentindo, trago aqui a revista Época, do dia 1º/6/2015,

edição 866, com a matéria “A central de lavagem do PT”, com foto do governador e

da primeira-dama. A revista Veja, do dia 3/6/2015, edição 2.428, traz matéria intitulada

“Bené. A Polícia Federal fecha o cerco sobre o homem que pagava clandestinamente

as contas de campanha da presidente Dilma Rousseff  e do governador Fernando

Pimentel”. Em outra edição, a Veja publica: “As mulheres e um segredo. As ligações

da  primeira-dama  de  Minas  Gerais  com  uma  enfermeira  humilde  e  um  homem

acusado de bancar as campanhas do PT com dinheiro desviado dos cofres públicos”.

A  revista  IstoÉ,  do  dia  10/6/2015,  trouxe  a  matéria  “Conexões  mineiras.  As

investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e da Controladoria-Geral da

União  que  mostram  como  o  governador  de  Minas  e  sua  mulher  podem  estar

envolvidos em um esquema de desvio de recursos públicos, caixa dois e lavagem de

dinheiro,  sob  o  comando  do  empresário  Bené”,  com  foto  do  senhor  governador

estampada.

Revista  Época  de  29/6/2015:  “Um  casal  do  barulho”.  Mais  uma  vez,  o  senhor

governador aparece estampando as manchetes dessa reportagem na revista Época

da data citada. Vamos adiante. Revista IstoÉ do dia 1º/7/2015: “Polícia Federal fecha

o cerco a Pimentel”.  O senhor governador está famoso Brasil,  mundo afora. Esta

agora  aqui  é  da  revista  IstoÉ,  deputado  Neivaldo.  Revista  Veja de  1º/7/2015:

“Corrupção  em  metástase”.  Está  aqui.  Mais  uma  vez,  o  senhor  governador

aparecendo. Ele não falha. Revista  Época do dia 3/8/2015: “Surgem novas fontes”.

Mais  uma  vez,  o  senhor  governador  frequentando  as  páginas  das  revistas  de

circulação nacional. Ele não falha. Está em todas. Semana do dia 17 de agosto. Que

dia é hoje, deputado Doutor Wilson Batista? No meu relógio, 19 de agosto. Revista

desta  semana,  acabou  de  sair  do  forno:  “Pimentinha  por  fora”.  Mais  uma vez  a

Agência  Pepper,  ligada  ao  PT,  tinha  conta  secreta  na  Suíça  para  receber  por

serviços-fantasma, pagos pela empreiteira Queiroz Galvão. Para quem quiser ler, a

matéria aqui trata de forma clara, aberta, do senhor governador Fernando Pimentel.

Há alguns meses, um colega de Assembleia, que aliás prezo muito, veio aqui e
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rasgou uma revista e disse que ela estava perseguindo o PT. Disse que uma destas

três  aqui  persegue  o  PT e  que,  portanto,  não  teria  de  ser  levada  a  sério  pelos

brasileiros, muito menos pelos mineiros. Veio aqui e rasgou a revista. Como se faz

para rasgar todas essas revistas que estou lhes mostrando? Como esse deputado, a

quem prezo, volto a repetir, vai fazer para rasgar essa quantidade de revista? Ele não

vai  conseguir  calar  os  mineiros.  Não  vai  conseguir  calar  o  Bloco  Verdade  e

Coerência. O nosso bloco de oposição está aqui para mostrar à população quem é o

homem que está à frente do nosso Estado, qual o modelo de política praticado pelo

senhor governador à frente do governo de Minas, mais do que isso, para se eleger

governador de Minas.

Quero  saber  como.  Deputado  Bonifácio  Mourão,  há  alguma  tesoura  capaz  de,

numa tesourada  apenas,  cortar  e  picotar  nove  revistas? Porque  todas  tratam  de

confusões do senhor governador. Não venham me falar que uma delas persegue o

PT,  pois  estamos  falando  das  três,  Época,  Veja e  IstoÉ.  Antes  de  começar  o

pronunciamento,  escolhi  um  deputado,  coincidentemente  o  deputado  Sargento

Rodrigues, e perguntei antes quais as três revistas de circulação nacional no Brasil.

De  bate-pronto,  como  diz  o  ex-presidente  Lula,  na  linguagem  futebolística,  ele

mandou: Época, IstoÉ e Veja.

Já lhe concedo aparte, deputado Sargento Rodrigues.

Pois bem, as três trazem o senhor governador por malfeitos. Não trouxeram até

hoje uma notícia que engrandecesse e que nos deixasse a nós, mineiros, orgulhosos

da atual gestão do PT em Minas Gerais. Deputado Gustavo Corrêa, V. Exa. se lembra

de tachinha? O professor a usava para pregar notas nos quadros. Nem uma tachinha

foi colocada pelo senhor governador em Minas em qualquer município que fosse e

que merecesse o elogio das três principais revistas de circulação nacional em nosso

país.

Minas hoje tem vergonha do senhor governador. Os mineiros hoje se envergonham.

Temos frequentado as principais revistas de circulação nacional, mas não por boas

ações, por bons investimentos, por bem gerir o dinheiro público. Temos frequentado

as principais revistas por confusões, por ligações com empresários que estão há dias

de terem sua prisão decretada pela Justiça.
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O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Primeiramente quero cumprimentar

V. Exa., que veio trazer luz e informação aos mineiros. É isso que V. Exa. traz na

tarde de hoje.

Deputados Gustavo Corrêa e Gustavo Valadares, quero dizer  que o governador

esteve aqui  na parte da manhã, deputado João Leite, com a cara mais limpa do

mundo,  com aquela  frieza  que  é  peculiar  aos  que gostam  de  repetir  mentira  mil

vezes.  O  pessoal  do  PT  tem  esta  expertise:  repetir  mentira  mil  vezes  até  virar

verdade. É por isso que eles gostam de falar tanto da Alemanha nazista. Afinal de

contas, o ministro propagandista de Hitler, mais conhecido como Joseph Goebbels,

era mestre nessa arte. Ele dizia aqui na maior frieza, deputado Mourão: “O bom da

democracia  é  isso.  Aqueles  que  são  contra  nós  nunca  fizeram,  e  nós  estamos

fazendo pelos mais humildes, pelos mais pobres”. Estão fazendo o quê?

Na mesma linha, deputado Gustavo Valadares, a revista Época, no dia 14/8/2015,

traz a seguinte notícia: “Agência Pepper Interativa, ligada ao PT, tinha conta na Suíça

para receber dinheiro da Queiroz Galvão”. Olha aí que beleza, que discurso bonito do

Pimentel.  Mais  adiante,  na  outra  parte  da  matéria,  o  articulista  traz  a  seguinte

informação: “Na casa de Carolina Oliveira e Pimentel, em Brasília, a Polícia Federal

apreendeu uma tabela com valores. De um lado aparece o nome Dani,  o mesmo

apelido  da proprietária  da Pepper.  Os valores de Dani  somam R$242.400,00.  Do

outro, há valores de Carol: R$143.982,95. A Pepper admite ter pago ao menos duas

faturas do cartão de crédito da mulher de Pimentel em razão da amizade”. Mais de

R$90.000,00  do  cartão  de  crédito  da  primeira-dama de  Minas  foram  pagos  pela

Pepper.

Senhores e senhoras, foi pela amizade. Mas aqui o governador Pimentel fez um

discurso lindo dizendo que governa para os pobres, enquanto sua digníssima esposa

tem suas contas de cartão de crédito bancadas...

O deputado Gustavo Valadares* – Deputado Sargento Rodrigues, eu ia falar para V.

Exa.  terminar.  Vou  fazer  uma  pergunta.  Deputado  Dilzon  Melo...  Ele  pegou  no

telefone agora.  Deputado João Leite,  quero lhe fazer uma pergunta para terminar

meu pronunciamento: V. Exa. me considera um amigo?

O deputado João Leite (em aparte)* – Muito. Você me lidera.
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O deputado Gustavo Valadares* – Mensalmente recebo faturas de cartão de crédito

e na hora de pagar me dói. V. Exa. por me considerar um amigo – não é empréstimo

–, pagaria minhas contas?

O deputado João Leite (em aparte)* – Eu pediria ao Ziza Valadares para pagar, eu

não pagaria.

O deputado Dilzon Melo (em aparte)* – Deputado Gustavo, pagar minhas contas

posso até admitir,  mas, se forem as da minha mulher, vou ficar de orelha em pé.

Tenha paciência.

O deputado Gustavo Valadares* – Pelo amor de Deus! Um abraço, presidente. Era

o  que  tinha  para  ser  dito  no  dia  de  hoje.  Espero  que  Minas  volte  a  figurar  nas

principais revistas de circulação nacional pelas boas notícias, e não mais nas páginas

policiais. Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

vou conceder, de imediato, aparte ao ilustre deputado Sargento Rodrigues para que

possa concluir seu raciocínio.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Obrigado, ilustre líder e professor

deputado Bonifácio Mourão. Achei que o presidente da Mesa poderia ter  sido um

pouco mais  democrático  e  esperar  que  eu  concluísse  minha  fala,  porque  estava

fazendo  uma  leitura  e  faltava  apenas  uma  frase  para  concluí-la.  Infelizmente,  o

deputado Hely Tarqüínio não permitiu que eu concluísse a minha fala, mas agora eu o

farei.

Estava aqui, deputado Bonifácio Mourão, dizendo... (– É interrompido.)

O presidente – Estava somente cumprindo o Regimento Interno.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – V. Exa. me interrompeu novamente.

V. Exa. poderia deixar-me terminar minha fala?

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)  – Achei que o papel de presidente

desta Casa seria de mais equilíbrio e mais sensatez, e não de uma pessoa que fica

provocando os demais deputados na tribuna.

O presidente – Estamos conduzindo os trabalhos com simetria.
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O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Simetria é uma coisa, presidente,

outra coisa é interromper.

O presidente – É uma questão de geometria.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  –  Geometria  não,  é  filosofia  com

interesse, V. Exa. olhando para o seu umbigo.

O presidente – Os deputados também têm pontos de vista. Aqui há 77 pontos de

vista diferentes.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Sim. Mas V. Exa. tem papel de juiz.

V.  Exa.  vai  interromper-me  novamente?  Porque,  se  for,  não  vou  nem  falar,  até

dispenso.

Deputado Bonifácio Mourão, vamos ver se dessa vez não serei interrompido.

Estava dizendo algo sério, muito sério, em que pese alguns deputados entenderem

ser apenas o posicionamento de um deputado da oposição. Hoje o governador veio

aqui com a frieza, com aquilo que lhe é peculiar,  para fazer um discurso, quando

estava presente o pessoal da agricultura familiar e do MST. Ele veio para dizer que o

seu governo governa para os pobres e que, felizmente, a democracia existe, mas que

os outros que são contra ele e seu partido não permitem isso.

Ora, deputado Bonifácio Mourão, quer dizer que o governador veio aqui fazer um

discurso de que governa para os pobres? Mas, enquanto isso, a esposa do Pimentel

tem a fatura do seu cartão de crédito paga pelo agente de publicidade que tinha

contratos com o BNDES, no momento em que o Pimentel presidia o conselho desse

banco.  É  muito  difícil  acreditar  que  a  influência  do  então  ministro  da  indústria  e

comércio,  presidente  do  conselho  desse  banco,  não  teve  influência  nenhuma.

Discurso  furado,  conversa  para  boi  dormir.  Isso  o  PT faz  numa facilidade,  numa

desfaçatez, que aqueles que estão assistindo passam até a acreditar.

Imagine, Mourão, mais de R$90.000,00 foram pagos pela agência de publicidade.

Quando foi perguntado à dona da agência, ela respondeu que é amiga da esposa do

governador,  Carolina  de  Oliveira  Pimentel.  Nossa,  que  amizade  tão  bacana.  E  o

Pimentel  falando aqui  que defende e  governa  para  os  pobres.  Enquanto  isso  os

resorts e as viagens caríssimas estão sendo pagas pela agência Pepper. Pimentel vai

ter de explicar muita coisa. Sabe, deputado Bonifácio Mourão, por quê? Ontem eu, V.
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Exa., os deputados Gustavo Valadares, João Leite e Gustavo Corrêa estivemos na

CPI do BNDES. Daqui a pouco, esta Casa e o Estado de Minas Gerais conhecerão

com detalhes o inquérito  da Operação Anacrônico. Aí,  sim, vamos desmascarar  o

governador,  que  diz  que  governa  para  os  pobres.  Obrigado,  deputado  Bonifácio

Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão* – Nesta oportunidade, deputado João Leite, gostaria

de lembrar uma mensagem que enviei a V. Exa. e para o nosso grupo, relativa aos

gastos a partir dos governos Lula e Dilma em diversos países da América do Sul e de

toda a América Latina, da África e assim por diante. Gastos em bilhões de reais,

dinheiro  do  BNDES  gasto  em  metrôs,  fazendo  metrôs  em  Caracas,  em  outros

lugares, enquanto os metrôs de Belo Horizonte,  Salvador  e São Paulo...  Quantas

vezes já brigamos por causa desse metrô de Belo Horizonte? E o dinheiro do BNDES

indo para o exterior  por meio dessas empresas que estão sendo processadas na

Operação Lava Jato. Todos já estão vendo os nomes delas. Gostaria de lembrar que

está  no  WhatsApp  essa  mensagem  mostrando  os  gastos  diversos  do  BNDES  –

empréstimos a juros por tempo indeterminado, sem saber quando se paga, a todos e

diversos países desses continentes mencionados.

Senhoras  e  senhores  deputados,  ontem  fomos  a  Brasília  apresentar  uma

representação  junto  ao  CNJ  para  suspender  compromisso  assinado  entre  o

presidente  do  Tribunal  de  Justiça  e  o  governador  do  Estado  de  Minas  Gerais

transferindo os depósitos judiciais para o Poder Executivo.

Hoje,  estou  vendo  nos  jornais  não  só  notícias  da  nossa  visita,  com  uma  boa

cobertura, mas também entrevistas de deputados falando que precisamos consultar

mais os juristas, porque quando a causa está no STF não cabe nenhuma ação no

CNJ. O deputado que falou isso é que está precisando de, não só ler algum livro da

área jurídica, mas também ler os próprios jornais. Os jornais estão esclarecendo, com

clareza solar, o que fomos fazer no CNJ, deputado Sargento Rodrigues. Fomos ao

CNJ pedir para que se suspendesse a execução do compromisso assinado entre o

presidente do Tribunal de Justiça e o governador do Estado de Minas Gerais. Fomos

ao CNJ porque a  ele  compete,  de  acordo com o  seu regimento  interno,  fazer  o

controle  administrativo  e  financeiro  de  todos  os  tribunais  do  País,  inclusive  do

Supremo Tribunal Federal.
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Ora, se compete ao CNJ fazer o controle administrativo e financeiro dos tribunais,

quando o tribunal de Minas assina um compromisso que, na verdade, não poderia ter

sido assinado, não só ofende a Constituição – até porque não cabe ao CNJ controle

de constitucionalidade, cabe o controle administrativo -, mas está cometendo, a meu

ver, com todo o respeito que tenho por ele, um grande erro administrativo. Porque o

Poder Judiciário se divide, de acordo com a organização judiciária de Minas Gerais,

em tribunais de justiça, juízes e assim por diante. Então, competiria aos juízes assinar

esse termo de compromisso nos casos em que o dinheiro está nas comarcas. E, em

pelo menos 90% dos casos, o recurso judicial está nas comarcas. Quem assina a

autorização para que se faça um depósito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica

Federal ou em bancos particulares é o juiz. Só o juiz pode autorizar a liberação do

dinheiro. Nem a presidente da República pode autorizar, só o juiz. E o gerente do

banco, com certeza, só libera o dinheiro com autorização do juiz,  que autorizou o

depósito.

Então, o que fomos fazer no CNJ? Corrigir esse grande erro administrativo. Isso

compete ao Conselho Nacional de Justiça. Por isso fomos lá. Todas as ações que

estão no STF dizem respeito ao controle de constitucionalidade e de legalidade, e

fomos  ao CNJ para  efeito  de  controle  administrativo.  Esta  foi  a  nossa finalidade:

suspender a execução desse compromisso até que se decida qualquer das ações do

Supremo Tribunal Federal.

E o Supremo, deputado João Leite, já está eivado de ações de diversas entidades

brasileiras. Não é só da Frente Mineira de Prefeitos, mas também do procurador-geral

de justiça, da Associação Brasileira de Magistrados, da OAB etc. Mesmo assim, ainda

falam  que  a  lei  mineira  e  as  outras  leis  que  transferem  depósitos  judiciais  são

constitucionais.

O deputado João Leite (em aparte)* – Obrigado, Prof. Mourão. A nossa admiração –

minha e do nosso grupo de oposição – só cresce em relação a V. Exa., com seu

equilíbrio  e  conhecimento.  Ontem  pudemos  constatar  novamente,  em  Brasília,  o

respeito que todos dispensam a V. Exa. A peça, densa e com muito conteúdo, que V.

Exa. levou ao CNJ foi muito bem acatada. Ressalto as lembranças que V. Exa. nos

provocou, começando com o entendimento da relatora da matéria de que é confisco o
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que Minas Gerais pretende fazer. Ela tratou da matéria dizendo que Minas Gerais

pretende pôr a mão em dinheiro de incapaz, em dinheiro de pensão alimentícia, que,

poderíamos dizer,  é sagrado, pois pertence a crianças vulneráveis.  E vemos essa

correria do governo tentando colocar a mão nesse dinheiro. Então, V. Exa. brilhou, e

de fato foi algo especial para mim acompanhar V. Exa ao CNJ e, depois, à CPI do

BNDES, quando nos encontramos com o vice-presidente Haddad e com os colegas

mineiros Bilac Pinto e Carlos Melles. Fomos recebidos por todos naquele ambiente de

Brasília,  onde  estão  às  voltas  com  a  herança  maldita  deixada  pelo  governador

Pimentel quando ministro.

Como explicar todas essas pedaladas, líder Mourão? Como esse governador vai

explicá-las?  Não  há  possibilidade  disso.  Cinco  aeroportos  construídos  em  Cuba.

Aliás,  como me lembrou  o  deputado  Caio  Nárcio,  de  Minas  Gerais,  foram  cinco

aeroportos  e um porto construídos com dinheiro público brasileiro  e com contrato

sigiloso  –  sigilo  que  só  poderá  ser  quebrado  em 2027.  Espero  que  V.  Exa.  nos

esclareça, mas creio que a CPI tem o poder de abrir o inquérito e também de ver

esses contratos para a construção dos cinco aeroportos. É lamentável que tenhamos

um governador como esse. No domingo, havia uma placa na Praça da Liberdade com

os seguintes dizeres: “Pimentel, o breve”. Espero que seja o breve, mesmo, para o

bem de Minas Gerais. É muita vergonha para o nosso estado, e o governador tem de

explicar muitas coisas. Um dia, se não o TSE, a CPI do BNDES, o CNJ ou o STF, a

Assembleia  Legislativa  votará  o  impeachment desse  governador.  Muito  obrigado.

Parabéns.

O deputado Bonifácio Mourão* – Obrigado. O deputado João Leite lembrou que o

BNDES está financiando cinco aeroportos em Cuba, além de metrôs, de pontes e de

tantas outras obras em outros países, mas é preciso frisar o valor dos juros.

O deputado João Leite  (em aparte)*  – Quero lembrar  que a  empresa de todas

essas obras é a Odebrecht.

O deputado Bonifácio Mourão* – Isso. Mas o BNDES empresta esse dinheiro a

outros  países como se o  dinheiro  estivesse sobrando no Brasil,  como se  nossas

empresas e nosso povo não precisassem dele, quando na verdade falta tudo aos

hospitais, por exemplo. De qualquer forma, supondo que não nos faltasse dinheiro e
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que ele fosse emprestado, também não se justifica que o dinheiro seja emprestado

para Cuba, Gabão, Bolívia, Venezuela, Angola e assim por diante, a juros de 3% ou

4%, e para Minas Gerais, que também é um Estado devedor do BNDES, a 7,5%. O

que justifica uma coisa como essa? Como pode um brasileiro autêntico aceitar uma

situação como essa? Temos de ficar inconformados com isso porque a maior vítima é

o Brasil. Isso não tem sentido.

Não podemos aceitar  calados. Seria um silêncio covarde, até criminoso a gente

aceitar  um  governo  administrar  o  País  dessa  forma.  Então  nós  estamos  aqui

batalhando para defender os interesses maiores do povo do Estado de Minas Gerais.

Alguns deputados da base de governo falam – o próprio líder de governo também

falou – que estamos trabalhando para o quanto pior, melhor. Não senhor. Estamos

trabalhando  para  o  quanto  melhor,  para  melhorar  o  cumprimento  da  nossa  lei

máxima,  que  é  a  Constituição  Federal,  para  que  se  obedeçam  os  ditames  da

Constituição Estadual,  as leis que nos regem. Para isso nós prestamos juramento

aqui, neste Plenário. O nosso juramento foi, em primeiro lugar, de cumprir a nossa

Constituição  Federal  e  todas  as  nossas  leis  vigentes,  que  não  estão  sendo

cumpridas. É isto que estamos fazendo: estamos vigilantes. Não podemos deixar que

se  tome  o  dinheiro  dos  particulares,  das  mães  solteiras  que  movem  ação  de

alimentos para seus filhos, que foram abandonadas pelos seus maridos. Ganham as

ações, mas não levam. Não levam por quê? Porque esta Casa votou uma ação que

pode confiscar, que pode tomar empréstimo compulsório. Não é isso? Como diz a

conselheira Gisela: é o “malsinado compromisso”. A expressão é dela, não é nossa.

Então nós estamos estruturados em opiniões abalizadas Brasil afora.

Há  pouco  tempo  esteve  aqui,  visitando  Minas  Gerais,  o  ministro  que  foi

desembargador em Santa Catarina e declarou à imprensa, no jornal  O Tempo, que

não aceitou, em hipótese nenhuma, esse tipo de empréstimo. Aqui ele falou isso, com

toda a clareza. Então não podemos parar essa luta, temos de continuá-la até chegar

ao ponto em que a Constituição Brasileira seja respeitada.

* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Vanderlei Miranda – Sr. Presidente, verificando, de plano, que não há

quórum para continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre a 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, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a especial

de  amanhã,  dia  20,  às  20  horas,  nos termos do edital  de convocação,  e  para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 471/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Cabo  Júlio,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.535/2014, visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Servidores da Segurança Pública do Noroeste de Minas – Asspnor –,

com sede no Município de João Pinheiro.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  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  471/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação dos Servidores da Segurança Pública do Noroeste de Minas – Asspnor –,

com sede no Município de João Pinheiro.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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 (com alteração registrada em

6/7/2015),  o  art.  56  veda  a  remuneração  de  seus  diretores  e  conselheiros;  e  o

parágrafo único do art. 57 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade beneficente.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 471/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – João Alberto – Antônio Jorge

– Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.279/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Bom Sucesso – Amabs –,

com sede no Município de Bom Sucesso.

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 1.279/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos de Bom Sucesso – Amabs –, com sede no

Município de Bom Sucesso.

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. 31 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 37 determina que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.279/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Antônio Jorge – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.425/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Deiró  Marra,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento  do Projeto de Lei  nº  5.276/2014,  visa dar  denominação à ponte

localizada na estrada que liga o Município de Carmo do Paranaíba ao Distrito de

Quintinos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/5/2015  e  distribuída  às

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

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 1º/7/2015, esta comissão solicitou fosse o projeto, nos termos do art.

301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações  Institucionais,  a fim  de que o  órgão enviasse a  esta  Casa informações

sobre o próprio a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.425/2015 tem por escopo dar a denominação de Mateus da

Costa  Marinho à  ponte  localizada  sobre  o  Rio  Bebedouro,  na estrada que liga  o

Município de Carmo do Paranaíba ao Distrito de Quintinos.
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No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  arroladas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado federado está consagrada

no § 1º do art. 25 da Carta Magna, que lhe faculta tratar das matérias que não se

enquadram no campo privativo da União nem do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de  competência  privativa  da  União  nem  do  município,  podendo  ser  objeto  de

disciplina jurídica por parte do estado federado.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  nº  13.408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao  Legislativo  a  competência de  dispor  sobre a  matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Por fim, cabe informar que a Secretaria de Estado de Casa Civil  e de Relações

Institucionais enviou a Nota Técnica de 19/5/2015, com parecer do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, por meio da qual se

manifesta favoravelmente à pretensão da proposição em análise, esclarecendo que o

trecho rodoviário que liga o Município de Carmo do Paranaíba ao Distrito de Quintinos

possui denominação, mas a ponte sobre o Rio Bebedouro não.

Em decorrência dessa informação, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao

final  deste  parecer,  para  identificar  corretamente  o  próprio  a  ser  denominado  e

adequar o texto do projeto à técnica legislativa.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.425/2015 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação à ponte sobre o Rio Bebedouro, localizada na Rodovia LMG-743,

no Município de Carmo do Paranaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Ponte Mateus da Costa Marinho a ponte sobre o Rio

Bebedouro localizada no trecho da Rodovia LMG-743 que liga o entroncamento com

a BR-354 ao Distrito de Quintinos, no Município de Carmo do Paranaíba.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Fred  Costa  –  João

Alberto – Cristiano Silveira – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.189/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Carmense para a Promoção Humana, com

sede no Município de Carmo da Mata.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/6/2015  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 2.189/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Carmense para a Promoção Humana, com sede no Município de Carmo

da Mata.

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 art. 29 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros, instituidores e associados; e o art. 31 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.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.189/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Fred Costa – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 203/2015

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em estudo determina que as

óticas  localizadas  no  Estado  forneçam  o  certificado  de  qualidade  e  garantia  do

fabricante das lentes e dos óculos expostos à venda.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde

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 para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa obrigar as óticas localizadas no Estado a fornecer aos

consumidores o certificado de qualidade e garantia do fabricante das lentes e dos
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óculos expostos à venda. O art. 2º do projeto contém as penalidades em caso de

descumprimento de seu comando. O objetivo do autor é coibir a venda de produtos

falsificados, sem certificado de qualidade e garantia do fabricante e, assim, proteger a

saúde visual do consumidor.

Iniciativas com o mesmo objetivo tramitaram nesta Casa, como é o caso do Projeto

de  Lei  nº  674/2003,  transformado  na  Lei  nº  15.177/2004,  que  proibiu  a

comercialização de lentes de contato, de óculos com grau e de óculos de proteção

solar  em  estabelecimento  que  não  fosse  credenciado,  e  do  Projeto  de  Lei  nº

4.807/2013, idêntico ao projeto ora analisado.

A matéria insere-se no campo da proteção da saúde, uma vez que o uso de óculos

sem procedência pode afetar a visão do consumidor. Os óculos de sol, por exemplo,

são muito  utilizados por  uma extensa parcela  da  população como mecanismo de

proteção contra os efeitos nocivos dos raios solares. Entretanto, se as lentes não

forem  equipadas  de  fato  para  a  proteção  do  globo  ocular,  os  raios  solares,  ao

atravessá-las, podem afetar os tecidos dos olhos de forma mais severa do que se a

pessoa  não  usasse  nenhum tipo  de  proteção.  Isso  ocorre  porque lentes  escuras

inibem os mecanismos de defesa naturais do olho humano, como a contração da

pupila e o cerrar das pálpebras.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro – realizou, no

âmbito do Programa de Análise de Produtos, duas análises dos óculos de sol, uma

em  1997  e  outra  em  2000,  no  Laboratório  de  Física  Oftálmica  da  Faculdade  de

Medicina  da  Universidade  de São  Paulo  –  USP –,  localizado em Ribeirão  Preto.

Apesar de não serem regulamentados pelo instituto, eles foram avaliados devido a

sua importância para a saúde. A avaliação recaiu sobre as informações prestadas

pelos fabricantes ou importadores de óculos de sol que tiveram amostras de seus

produtos analisadas em relação à proteção contra radiação ultravioleta – UVA e UVB

– que as lentes oferecem. Essas informações deveriam, obrigatoriamente,  estar à

disposição do consumidor,  dada a sua importância para  a decisão de compra de

produtos dessa natureza. Foram analisadas 19 marcas, das quais 26% não traziam

nenhuma informação  a  respeito  da  proteção  contra  raios  ultravioleta  e,  por  essa

razão,  foram consideradas  “não conformes”.  A medida proposta  pelo  projeto  tem,

portanto, estreita relação com a proteção da saúde visual do consumidor.
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Conforme  bem  pontuou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  em  sua  análise

preliminar, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor já estabelece regras sobre

a  garantia,  oferta  e  apresentação  de  produtos,  mas  não  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de prestação das informações sobre sua qualidade por escrito, como

o texto da proposição. Por essa razão, aquela comissão entendeu que a matéria em

análise  pode  assegurar  o  direito  à informação sobre  o produto  adquirido.  Com  o

intuito de aperfeiçoar o projeto e uniformizar a aplicação de penalidades relativas a

infrações às normas de consumo, a comissão anterior apresentou o Substitutivo nº 1,

com o qual concordamos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 203/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Arlen  Santiago,  presidente  –  Ricardo  Faria,  relator  –  Glaycon  Franco  –  Carlos

Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.109/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Caparaó o trecho de rodovia que especifica.

Publicado no  Diário  do Legislativo de 18/4/2015,  foi  a  proposição 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 matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 3/6/2015, esta relatoria solicitou o encaminhamento do projeto, nos

termos do art. 301 do Regimento Interno, ao secretário de Estado de Casa Civil e de

Relações  Institucionais  e  ao  prefeito  municipal  de  Caparaó  para  que  se

manifestassem sobre a matéria.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.109/2015 determina, em seu art. 1º, a desafetação do trecho

da Rodovia AMG-2985, do Km 9 ao Km 11,2, que liga a Rodovia MG-111 ao Município

de Caparaó. No art. 2º, autoriza a doação do citado trecho ao município, para que

passe a integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece ainda, no art. 3º, a

reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

De acordo com a classificação dos bens públicos pelo art. 99 da Lei nº 10.406, de

2002 – Código Civil Brasileiro –, 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.

Com relação à alienação de bens da administração, o art. 18 da Constituição do

Estado exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionada esta

última quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do bem, seja de maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em

análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

A doação do referido trecho da Rodovia AMG-2985 para o Município de Caparaó

não implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o imóvel continuará inserido na

categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que será integrado ao perímetro

urbano como via pública. A modificação básica incidirá sobre a sua titularidade, que

passará  a  integrar  o  domínio  municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente

federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e

conservação.
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Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais  encaminhou  a  esta  a  Casa  a  Nota  Técnica  Jurídica  nº  332,  da

Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas,  e  nota  técnica  do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – de

29/4/2015, em que os dois órgãos se declaram favoráveis à pretensão do projeto em

exame, uma vez que o trecho mencionado já se encontra totalmente urbanizado.

Por seu turno, o prefeito municipal de Caparaó, por meio do Ofício nº 100/2015,

manifestou  o  interesse  da  administração  pública  em  receber  o  referido  trecho

rodoviário,  à  margem  do  qual  será  construída  uma  pista  para  caminhada  dos

moradores daquela comunidade.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade

de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.109/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Caparaó.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia AMG-2985 compreendido entre o Km

9,0 e o Km 11,2, com extensão de 2,2 km (dois vírgula dois quilômetros).

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Caparaó a área

correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o caput integrará o perímetro urbano do

município e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Fred Costa – João

Alberto – Cristiano Silveira – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.210/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em epígrafe autoriza

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

Publicada no  Diário  do Legislativo de 30/4/2015,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 17/6/2015, esta comissão solicitou o encaminhamento do projeto,

nos termos do art. 301 do Regimento Interno, ao secretário de Estado de Casa Civil e

de Relações Institucionais,  para que este se manifestasse sobre a viabilidade da

matéria.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.210/2015 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Guarani imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais situado na altura do Km

12.500 ao Km 13.900, no referido município, na Rodovia MG-353, no trecho Guarani-

Rio Novo, que está compreendido no sistema rodoviário estadual.

Como se trata de transferência de trecho rodoviário para o Município de Guarani,

apresentamos, ao final  deste parecer,  o Substitutivo nº  1,  para adequar o texto à

técnica legislativa, e sobre o qual faremos a análise jurídica.

De acordo com a classificação dos bens públicos pelo art. 99 da Lei nº 10.406, de

2002 – Código Civil Brasileiro –, 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.

Com relação à alienação de bens da administração, o art. 18 da Constituição do
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Estado exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionada esta

última quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do  bem,  seja  de  maneira  explícita,  conforme  consta  no  art.  1º  do  substitutivo

apresentado,  seja  de  forma  implícita,  quando  não  há  referência  expressa  à

desafetação.

A doação do referido trecho da Rodovia MG-353 para o Município de Guarani não

implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o imóvel  continuará inserido na

categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que será integrado ao perímetro

urbano como via pública. A modificação básica incidirá sobre a sua titularidade, que

passará  a  integrar  o  domínio  municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente

federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e

conservação.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais encaminhou a esta a Casa Nota Técnica Jurídica nº 343, da Secretaria

de Estado de Transportes e Obras Públicas, e a nota técnica do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – de 5/5/2015, em que

os dois órgãos se declaram favoráveis à pretensão da proposição em exame, uma

vez que o trecho mencionado já se encontra totalmente urbanizado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.210/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Guarani.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-353 compreendido entre o Km

12.500 e o Km 13.900, com extensão de 1.400km (mil e quatrocentos quilômetros).

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guarani a área

correspondente ao trecho de rodovia de que trata o art. 1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o caput integrará o perímetro urbano do

município e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Fred Costa – João

Alberto – Cristiano Silveira – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.295/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Nozinho,  o  projeto  de  lei  em  tela  “autoriza  o  Poder

Executivo  a  promover  a  estadualização das  Centrais  de Abastecimento  de  Minas

Gerais S.A – Ceasa-MG”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

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

Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição em exame autoriza o Poder Executivo a estadualizar a Ceasa-MG,

sociedade  de  economia  mista  pertencente  à  União  Federal.  A  estadualização,

segundo o art. 2º do projeto, deverá ocorrer mediante entendimento entre o governo

estadual e o governo federal.
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De acordo com a justificação do autor da proposição, “apesar de a administração da

Ceasa-MG estar sob responsabilidade do governo federal, cabe ao Estado de Minas

Gerais o domínio e a posse do Mercado Livre do Produtor – MLP –, bem como a

coordenação e o controle da política de abastecimento, desenvolvida pelo órgão, por

força  da  Lei  Estadual  nº  12.442,  de  17  de  junho  de  1996”,  o  que  justificaria  a

necessidade de conveniência da re-estatitzação da Ceasa.

Contudo,  em que  pese à  intenção parlamentar,  a  proposição esbarra  em óbice

jurídico-constitucional consistente em vício de iniciativa. Isso porque, de acordo com o

art.  66, inciso III,  alínea “e”,  da Constituição Estadual,  compete privativamente ao

governador do Estado a iniciativa de projeto de lei que tenha como matéria a criação,

a estruturação e a extinção de entidade da administração indireta.

Como se constata da leitura da proposição, a Ceasa, ao ser estadualizada, passaria

à condição de empresa pública estadual, ou seja, um ente da administração pública

indireta do Estado vinculada ao Poder Executivo, donde a inviabilidade da iniciativa

parlamentar para a adoção desta providência, sob pena de conflito com o art. 66, III,

“e”, da Constituição Estadual.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.295/2015.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Fred Costa – João Alberto –

Cristiano Silveira – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.687/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 811/2011, “dispõe sobre a cassação da eficácia

da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do  ICMS  dos  estabelecimentos  que

comercializem  produtos  falsificados,  contrabandeados  ou  de  origem  duvidosa,  na

hipótese que especifica”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 28/5/2015,  a proposição foi  distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  2.367/2015,  de  autoria  do  deputado

Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a proteção e a defesa dos consumidores

em relação a produtos pirateados;  o  Projeto de Lei  nº  2.465/2015,  de  autoria  do

deputado  João  Leite,  que  dispõe  sobre  a  cassação  da  eficácia  da  inscrição  no

cadastro de contribuintes do ICMS nas hipóteses especificadas, e o Projeto de Lei nº

2.530/2015,  de  autoria  do  deputado  Deiró  Marra,  que  também  dispõe  sobre  a

cassação  da  eficácia  da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do  ICMS  nas

hipóteses especificadas.

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 epígrafe dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no

cadastro de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que comercializem produtos

falsificados, contrabandeados ou de origem duvidosa, na hipótese que especifica.

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.

Na ocasião, a comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

da matéria e apresentou substitutivo. 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 nº 811/2011:

“O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  cancelar  a  inscrição,  no  cadastro  de

contribuintes  do  ICMS,  do  estabelecimento que  comercializar,  adquirir,  estocar  ou

expuser  produtos  falsificados  ou  contrabandeados.  De  acordo  com  o  art.  3º  do

projeto,  tal  cassação  inabilitará  o  estabelecimento  para  a  prática  de  operações

relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  de  prestação  de  serviços  de  transportes
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interestadual e intermunicipal e de comunicação. O projeto prevê, ainda, penalidades

a serem aplicadas aos sócios do estabelecimento que tiver o cadastro cassado, os

quais  ficarão  impedidos  de  exercer  o  mesmo  ramo  de  atividade,  ainda  que  em

estabelecimento  outro  que  não  o  penalizado,  e  de  solicitar  a  inscrição  de  nova

empresa no mesmo ramo de atividade, pelo prazo de cinco anos contados da data de

cassação da inscrição da empresa. Conforme o exposto na justificação do projeto,

seu objetivo é combater a pirataria, tendo em vista que o País deixa de arrecadar,

com a falsificação e o contrabando de produtos, cerca de R$84.000.000.000,00 e de

criar 2 milhões de empregos anualmente, segundo a estimativa do Conselho Nacional

de  Combate  à  Pirataria.  Convém  destacar  que,  para  combater  a  pirataria,  tema

amplamente debatido na mídia e em diversos setores do governo, inúmeras ações

têm sido executadas visando à intensificação da fiscalização e ao aumento do rigor

na legislação.  Cita-se  como exemplo  a  Lei  Federal  nº  10.695,  de  1º/7/2003,  que

alterou os arts. 184 e 186 do Código Penal e acrescentou dispositivos ao Código de

Processo  Penal,  com  o  objetivo  de  coibir  os  delitos  contra  o  direito  autoral  e  a

propriedade intelectual. Além de ampliar o alcance e a extensão do crime de violação

do direito autoral, a lei agrava a pena do referido crime, disciplina as hipóteses de

apreensão pela autoridade policial  dos bens  ilicitamente produzidos,  atribuindo ao

titular do direito de autor o encargo de fiel depositário dos bens apreendidos, e, ainda,

especifica  as  condições  e  a  oportunidade  da  destruição  do  material  apreendido.

Editou-se, também, no Estado de São Paulo, a Lei  nº 12.279, de 21/2/2006,  que,

semelhantemente ao projeto de lei em apreço, prevê o cancelamento da inscrição, no

cadastro de contribuintes do ICMS, do estabelecimento que comercializar,  adquirir,

estocar ou expuser produtos falsificados ou contrabandeados. A própria Constituição

Federal, reconhecendo a relevância da proteção desses direitos, dispõe, em seu art.

5º,  XXIX,  que  'a  lei  assegurará  aos  autores  de  inventos  industriais  privilégio

temporário  para  sua  utilização,  bem  como  proteção  às  criações  industriais,  à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo

em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País'.

Quanto ao ponto de vista jurídico, entendemos que a matéria tratada no projeto de

lei em questão versa sobre direito tributário no que toca à cassação da inscrição da
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empresa no cadastro de contribuintes do ICMS, que é um imposto estadual,  bem

como  sobre  proteção  do  consumidor.  Dessa  forma,  consideramos  que  o  Estado

membro  possui  competência  para  editar  normas  sobre  o  tema,  nos  termos  dos

incisos I e VIII do art. 24 da Constituição da República, que conferem à União, aos

estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre direito

tributário  e  dano  ao  consumidor,  respectivamente.  No  entanto,  com  o  intuito  de

adequar o projeto em questão à técnica legislativa e corrigir alguns vícios de natureza

jurídico-constitucional,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1.

Cumpre-nos esclarecer que a proposição em estudo, em alguns dispositivos, excede

os limites  de  sua competência  legislativa,  notadamente no  art.  4º,  em que prevê

penalidades a serem aplicadas aos sócios da empresa cuja inscrição no cadastro de

contribuintes do ICMS tenha sido cancelada. Vê-se que,  nesse aspecto,  o projeto

legisla  sobre  matérias  reservadas  privativamente  à  União,  uma  vez  que  regula

relações próprias do Direito Comercial e do Direito Civil”.

Observe-se que a Lei Estadual nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao tratar das

condições da inscrição do cadastro do ICMS, em seu art.  24,  § 7º,  dispõe que a

inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou cancelada, na forma prevista em

regulamento,  quando,  entre  outros  motivos,  o contribuinte deixar  de entregar,  nos

prazos fixados, documentos destinados a informar a apuração mensal do imposto; ou

ficar comprovada a identificação incorreta, a falta ou a recusa de identificação dos

controladores ou beneficiários de empresa sediada no exterior que figurem no quadro

societário  de empresa envolvida  em ilícito  fiscal;  a  indicação de dados cadastrais

falsos; a participação em organização ou associação constituída com a finalidade de

implementar  esquema  de  evasão  fiscal  mediante  artifícios  que  envolvam  a

dissimulação  de  atos,  negócios  ou  pessoas,  potencialmente  lesivos  ao  erário;  a

produção, a aquisição, a comercialização, a distribuição, o transporte ou a estocagem

de mercadoria falsificada ou adulterada; a utilização como insumo, a comercialização

ou a estocagem de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho.

Assim,  por  força  do  princípio  da  consolidação das  leis  e  da  técnica  legislativa,

apresentamos substitutivo para inclusão de incisos no rol do art. 24, § 7º, da Lei nº

6.763, de 1975, dispondo que a inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou

cancelada.
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Por fim, cabe-nos opinar, por força da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de

2003, sobre as proposições anexas. Por se tratar de matérias análogas à principal, a

tais  proposições  se  aplicam  os  mesmos  argumentos  anteriormente  expostos.  No

substitutivo  apresentado,  foram  contempladas  algumas  normas  constantes  das

proposições anexas.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.687/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta  os  incisos XV e XVI  ao  § 7º  do  art.  24  da Lei  nº  6.763,  de 26  de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido dos seguintes incisos:

“Art. 24 – (…)

§ 7º – (…)

XV – o contribuinte comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos falsificados

ou contrabandeados;

XVI – o contribuinte adquirir,  distribuir,  transportar,  estocar,  revender  ou expor à

venda  quaisquer  bens  de  consumo,  gêneros  alimentícios  ou  quaisquer  outros

produtos industrializados fruto de descaminho, roubo ou furto, independentemente de

ficar ou não caracterizada a receptação.”.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – João Alberto – Antônio Júlio –

Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 694/2015

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  694/2015,  de  autoria  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Ciclismo – ADC –, com

sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 694/2015

Declara de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Ciclismo – ADC –, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Divinopolitana  de

Ciclismo – ADC –, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Wander Borges, relator – Cristina Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 978/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 978/2015, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de Água

Boa, com sede no Município de Água Boa, 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 978/2015

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

Apae – de Água Boa, com sede nesse município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Excepcionais – Apae – de Água Boa, com sede nesse município.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Wander Borges, relator – Cristina Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.108/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.108/2015, de autoria  do deputado Fabiano Tolentino,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Beneficente  de  Artes  Marciais

Corpus Contato,  com sede no Município de Luz,  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 1.108/2015

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Beneficente de Artes Marciais

Corpus Contato, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Beneficente de

Artes Marciais Corpus Contato, com sede no Município de Luz.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Wander Borges, relator – Cristina Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.190/2015

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.190/2015,  de  autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  que

declara de utilidade pública a Associação de Taxistas de Capelinha Minas Gerais –

Taxicap –, com sede no Município de Capelinha, 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 1.190/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Taxistas de Capelinha Minas Gerais –

Taxicap –, com sede no Município de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Taxistas de Capelinha

Minas Gerais – Taxicap –, com sede no Município de Capelinha.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Wander Borges, relator – Cristina Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.194/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.194/2015, de autoria da deputada Geisa Teixeira, que declara

de utilidade pública a Associação Menor Carente Padre Vitor – AMCPV –, com sede

no Município de Três Pontas, 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 1.194/2015

Declara de utilidade pública a Associação Menor Carente Padre Vitor – AMCPV –,

com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Menor Carente Padre

Vitor – AMCPV –, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Wander Borges, relator – Cristina Corrêa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.201/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.201/2015, de autoria do deputado Léo Portela, que declara de

utilidade pública a Associação Projeto Amor e Restauração – Apar –, com sede no

Município de Juiz de Fora, 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 1.201/2015

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Amor e Restauração – Apar –,

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  Projeto  Amor  e

Restauração – Apar –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Wander Borges.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.204/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.204/2015, de autoria do deputado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede no Município de Juiz de Fora,

foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto, a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.204/2015

Declara de utilidade pública a Associação Nova Aliança de Juiz de Fora, com sede

no Município de Juiz de Fora.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Aliança de Juiz de

Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Wander Borges.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.208/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.208/2015, de autoria do deputado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Organização de Apoio à Juventude e à Família, com sede no

Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 1.208/2015

Declara de utilidade pública a Organização de Apoio à Juventude e à Família, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Organização de Apoio à Juventude e

à Família, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Wander Borges.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.275/2015

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.275/2015,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Silêncio e Virtude nº 259, com sede no

Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.275/2015

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Silêncio e Virtude nº 259, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Silêncio e Virtude nº

259, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Wander Borges.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.385/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.385/2015, de autoria do deputado Leonídio Bouças, que dá a

denominação de Margarida Alves Vieira à ponte localizada na Rodovia MG-238, entre

os Municípios de Cachoeira da Prata e Maravilhas, 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 1.385/2015

Dá denominação à  ponte  localizada  na Rodovia  MG-238,  entre  o  Município  de

Cachoeira da Prata e o entroncamento com a MG-060 no Município de Maravilhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Margarida Alves Vieira a ponte localizada na Rodovia

MG-238, entre o Município de Cachoeira da Prata e o entroncamento com a MG-060

no Município de Maravilhas.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Wander Borges.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.506/2015

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.506/2015,  de  autoria  do  deputado  Missionário  Marcio

Santiago, que declara de utilidade pública a Associação Parceria Juiz de Fora – APJF

–, com sede no Município de Juiz de Fora, 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 1.506/2015

Declara de utilidade pública a Associação Parceria Juiz de Fora – APJF –, 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 Parceria Juiz de Fora –

APJF –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Wander Borges.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.808/2015

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.808/2015,  de  autoria  do  deputado  Leonídio  Bouças,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Ricardo  Dias,  com  sede  no  Município  de

Cataguases, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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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 1.808/2015

Declara de utilidade pública o Instituto Ricardo Dias,  com sede no Município de

Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ricardo Dias, com sede no

Município de Cataguases.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Wander Borges.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2015

ATA

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 20/8/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.773 a 2.791/2015 – Requerimentos nºs 1.969/2015

a 2.026/2015 – Requerimentos Ordinários  nºs  1.982 a 1.985/2015 – Questões 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. – Doutor Wilson Batista – Antônio Carlos Arantes –

Arlete Magalhães – Cássio Soares – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon

Melo – Douglas Melo – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Emidinho Madeira – Fabiano

Tolentino  –  Fábio  Avelar  Oliveira  –  Fred  Costa  –  Geisa  Teixeira  –  Gil  Pereira  –

Glaycon  Franco  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo  Valadares  –  Inácio  Franco  –  Ione

Pinheiro  –  Isauro  Calais  –  Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Marília  Campos  –

Missionário  Marcio  Santiago –  Neilando Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago

Ulisses – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h15min, a lista de comparecimento

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

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

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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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 Isauro Calais, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Diego  Andrade,  presidente  do  PSD-MG,  agradecendo  a  esta  Casa  a

realização da convenção estadual desse partido.

Do Sr. Djair Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério

da  Integração  Nacional,  comunicando  a  liberação  dos  recursos  que  menciona,

referentes ao Cronograma de Desembolso do Convênio/Cadastro Siafi/nº 782480. (–

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. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Planejamento, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 288/2015, do deputado Antônio Jorge. (–

Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr. Hercules Macedo, chefe de gabinete da Secretaria de Educação, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 356/2015, da Comissão de Educação.

Do Sr. Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral do Estado, encaminhando ofício

do Sr. Geraldo Flávio Vasques, procurador-geral de Justiça adjunto institucional, que

traz em anexo representação da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das

Pessoas com Deficiência.

Do Sr. Sávio Souza Cruz, secretário de Meio Ambiente, parabenizando esta Casa

pela  realização  do  seminário  Águas  de  Minas  III:  Desafios  da  Crise  Hídrica  e  a

Construção da Sustentabilidade; e indicando a Sra. Maria de Fátima Chagas Dias

Coelho, diretora-geral do Igam, para atuar como expositora no painel “Instrumentos

econômicos  e  financeiros  para  a  gestão  dos  recursos  hídricos:  fomento,  custeio,

receitas e destinação”.

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (19), prestando
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informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  9.123/2014,  da  Comissão  de

Participação Popular; 51, 53, 67, 68, 77, 83, 86, 89, 90, 95 e 101/2015, do deputado

Noraldino Júnior e outros; 204/2015, da Comissão de Segurança Pública; 248/2015,

do  deputado  Douglas  Melo  e  outros;  353/2015,  das  Comissões  de  Participação

Popular e de Assuntos Municipais; 485/2015, da Comissão de Educação; e 323, 562

e 565/2015, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (11), prestando

informações relativas aos Projetos  de Lei  nºs  184,  479, 737,  1.096, 1.165,  1.184,

1.415,  1.455,  1.479,  1.552 e  1.989/2015,  em  atenção a  pedidos  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (– Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Da  Sra.  Mariah  Brochado  Ferreira,  secretária  adjunta  de  Casa  Civil,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 212/2015, da Comissão de Participação

Popular. (– Anexe-se ao referido requerimento.)

Do Sr. Mauro Borges Lemos, presidente da Cemig, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 289/2015, da Comissão de Direitos Humanos.

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 2.773/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Bairro da

Cachoeira e Região – Afabaca –, com sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares do Bairro da Cachoeira e Região – Afabaca –, com sede no Município de

Paraguaçu.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação: A Associação dos Agricultores  Familiares do Bairro da Cachoeira e
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Região  –  Afabaca  –  é  uma associação  civil  de  interesse  social,  que  desenvolve

trabalhos com o fim de contribuir para o fomento e a racionalização das explorações

agropecuárias  e  não agropecuárias  para  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus

associados.

Constituem finalidades da associação: proporcionar melhorias do convívio entre a

classe; melhorar as condições de vida das famílias; buscar meios para exportar  e

promover a exportação dos produtos de seus associados; auxiliar na comercialização

de produtos de seus associados; e promover programas para construção, ampliação

e reforma de habitação rural para os seus associados.

Diante do exposto e cumprindo os requisitos legais, é primordial que este projeto se

transforme em lei estadual.

– 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 2.774/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro da Barra – ACBB

–, com sede no Município de Elói Mendes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro da

Barra – ACBB –, com sede no Município de Elói Mendes.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro da Barra – ACBB –, fundada em

3/10/2006,  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  que  desenvolve  um  excepcional

trabalho de assistência social a grupos vulneráveis.

Constituem finalidades da associação: combater a fome e a pobreza através de

campanhas;  proteger  o  meio  ambiente;  promover  a  integração  com  órgãos  e

entidades em programas de geração de empregos e renda; elaborar projetos e firmar

convênios  com  órgãos  e  entidades  financiadoras  para  o  atendimento  das
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necessidades  da  comunidade;  e  desenvolver  atividades  promocionais,  culturais  e

recreativas.

Diante do exposto e cumprindo os requisitos legais, é primordial que este projeto se

transforme em lei estadual.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.775/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagrada Família

– Acsafa –, com sede no Município de Paraopeba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Sagrada Família – Acsafa –, com sede no Município de Paraopeba.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Sagrada Família – Acsafa –,

fundada em 13/5/2005, é uma entidade civil socioassistencial, sem fins lucrativos, que

presta os serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de

pessoas a que se destinam.

Constituem finalidades da associação:  elaborar  projetos  e firmar convênios  com

órgãos e entidades financeiras para o atendimento das necessidades da comunidade;

combater a vulnerabilidade ou o risco social e pessoal; promover o desenvolvimento

socioeconômico;  e  desenvolver  atividades  que prezem  a  garantia  dos  direitos  de

defesa de crianças, adolescentes e idosos.

Todo o trabalho é realizado de forma gratuita, sem distinção de sexo, raça, cor ou

religião.

Diante do exposto e cumprindo os requisitos legais, é primordial que este projeto se

transforme em lei estadual.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.776/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Grão

Pará de Santa Clara e Adjacências – ACPPRGPSC –, 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 Grão Pará de Santa Clara e Adjacências – ACPPRGPSC –, com sede no

Município de Itamarandiba.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Grão Pará de Santa

Clara  e  Adjacências  –  ACPPRGPSC  –  é  uma  entidade  constituída  por  tempo

indeterminado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  assistencial,  sem cunho politico  ou

partidário,  com  a  finalidade  de  atender  a  todos  que  a  ela  se  associem,

independentemente de classe social, sexo, raça, cor e crença religiosa.

Constituem finalidades da associação: contribuir para a organização de movimentos

voltados  para  proteção  e  preservação  do  meio  ambiente,  combater  à  fome  e  a

pobreza, fortalecer as organizações econômicas, sociais, e politicas dos produtores

rurais, fornecer orientações sobre técnicas agrícolas, na confecção de mudas, plantio,

armazenamento  e  preparo  da  terra,  racionalizar  as  atividades  econômicas,

desenvolvendo formas de cooperação que ajudem a produção e a comercialização e

garantir os direitos dos associados junto ao poder público.

Diante do exposto, e cumpridos os requisitos legais, consideramos primordial que

este projeto se transforme em 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.777/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Reassentamento  Amigos  Para

Sempre, com sede na Fazenda São Bartolomeu, no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação do  Reassentamento

Amigos  Para  Sempre,  com  sede  na  Fazenda  São  Bartolomeu,  no  Município  de

Itamarandiba.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação: A Associação do Reassentamento Amigos Para Sempre, com sede na

Fazenda São Bartolomeu, no Município de Itamarandiba, é uma entidade sem fins

lucrativos,  de  direito  privado,  com  duração  indeterminada,  com  autonomia

administrativa e financeira.

Constituem finalidades da associação fomentar e desenvolver a agricultura familiar,

incentivar a produção comunitária e estimular os produtores a usarem tecnologias

alternativas, além de estimular a produção, a industrialização e a comercialização

coletivas,  bem  como  a  formação  de  grupos  artesanais.  Visa  ainda  organizar  e

incentivar  a produção agropecuária, como a piscicultura,  apicultura,  suinocultura e

avicultura,  organizar  e promover  a melhoria da  comunidade através de atividades

diversas,  lutar  na  defesa  dos  direitos  humanos,  econômicos,  sociais,  culturais  e

ambientais e promover a defesa do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, urbanístico e paisagístico e dos direitos

difusos e coletivos.

A referida associação não tem caráter ideológico nem faz qualquer distinção de

sexo, raça, cor, concepção filosófica ou religião.

Diante do exposto e cumpridos os requisitos legais, consideramos primordial que

este projeto se transforme em 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.778/2015

Proíbe a inscrição dos devedores de tarifas públicas em cadastros de consumidores

inadimplentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É vedado às empresas públicas e privadas, prestadoras e concessionárias

dos  serviços  públicos,  inscrever  seus  usuários  em  cadastros  de  consumidores

inadimplentes, ou mesmo comunicar, a quem quer que seja, a condição de devedor

de seus usuários.

Art. 2º – A violação do disposto nesta lei será punida na forma do disposto no art. 56

e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  de  lei  deriva  de  proposição  apresentada  pela  ilustre

deputada  Maria  José  Haueisen,  cuja  reapresentação  e  nova  discussão  julgamos

pertinente,  uma vez  que  o  governador  do  Estado  vetou  a  proposição  depois  de

aprovada por esta Casa Legislativa.

Serviços públicos são aqueles que devem ser prestados pelo Estado, porque são

relacionados a suas atividades-fim. Para a prestação de tais serviços, ou são criadas

empresas públicas com este fim específico ou, por razões de ordem econômica e

administrativa, o poder público os delega a terceiros.

Também por razões econômicas os serviços públicos são pagos, embora a princípio

devessem ser gratuitos, porque decorrem da obrigação do poder público de satisfazer

necessidades consideradas comuns a todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito dos cidadãos que

porventura  não  conseguem  honrar  seus  compromissos  para  com  as  empresas

públicas ou para com as concessionárias dos serviços públicos porque, a rigor, esses

serviços deveriam ser gratuitos pelos motivos anteriormente expostos.

Nossa convicção nos levou a apresentar este projeto de lei, que pretende vedar a

inclusão  de  devedores  de  serviços  públicos  em  cadastros  de  consumidores

inadimplentes.
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No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é perfeito, já que

o tema em questão foi definido pelo legislador constituinte de natureza concorrente,

podendo  ser  objeto  de  regulamentação  por  quaisquer  dos  entes  da  Federação,

conforme o disposto no art. 24, VIII, da Constituição Federal.

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao chefe do Poder Executivo, o que

assegura  ao  parlamentar  estadual  a  possibilidade  de  desencadear  o  processo

legislativo.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 863/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.779/2015

Autoriza  a  concessão  de  isenção  do  Imposto  sobre  Operações  relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – aos municípios do Estado

para  aquisição  de  veículos  automotores  de  carga  e  de  passageiros,  máquinas  e

equipamentos para a construção civil e para uso médico e hospitalar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – aos municípios

do  Estado  para  aquisição  de  veículos  automotores  de  carga  e  de  passageiros,

máquinas e equipamentos para a construção civil e para uso médico e hospitalar.

Art.  2º – A alienação do veículo, máquina ou equipamento adquirido nos termos

desta  lei,  antes  de  três  anos  contados  da  data  de  sua  aquisição,  acarretará  o

pagamento,  pelo  alienante,  do  tributo  dispensado  e  dos  acréscimos  legais  e

penalidades previstos na legislação tributária.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Ione Pinheiro

Justificação: Este projeto de lei visa especificar e aperfeiçoar o disposto na Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, observada a Constituição Federal Brasileira, que
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em 1988, pela primeira vez na história constitucional brasileira, consagrou o princípio

da  dignidade  da  pessoa  humana,  seguindo  o  movimento  internacional  de

constitucionalização desse princípio.

Não  só  o  consagrou,  mas  colocou-o  como um  dos  fundamentos  da  República

Federativa do Brasil constituída em Estado Democrático de Direito, nos termos do art.

1  º,  inciso  III.  Além  de  abarcar  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  a

Constituição Federal de 1988 trouxe também o mínimo existencial e suas garantias,

de acordo com o entendimento da Assembleia Constituinte.

Os direitos expostos no art. 6º da Constituição Federal do Brasil estão voltados à

garantia de melhor qualidade de vida aos mais fracos, com a finalidade de diminuir as

desigualdades  sociais:  saúde,  educação,  trabalho,  lazer,  segurança,  previdência

social,  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  assistência  aos  desamparados  e

moradia.  Esses  direitos  estão  difundidos  por  toda  a  Constituição.  São  direitos

coletivos e a ausência ou a insuficiência dos direitos sociais, como trabalho (renda),

educação, saúde, moradia, alimentação, bem como a existência de circunstâncias e

arranjos sociais que dificultam o acesso a esses direitos e à vida digna, criam sérios

impedimentos ao exercício de todos os outros direitos humanos e fundamentais.

A garantia desse acesso se dá exclusivamente por meio de leis, regulamentos e

medidas  públicas  de  promoção  e  fortalecimento  desses  direitos,  pois  os  direitos

sociais somente poderão ser realizados por meio das políticas públicas, que fixam de

maneira  planejada  diretrizes  e  atitudes  da  ação  do  poder  público  perante  a

sociedade.

Mesmo  com  a  maioria  dos  direitos  incorporados  à  Constituição  Nacional,

convivemos,  por  exemplo,  com a  falta  de  atendimento  à  saúde,  de educação de

qualidade,  de  atendimento  social  e  de  infraestrutura  nos  municípios.  Ou  seja,

convivemos com a exclusão social de milhares de pessoas por falta de condições

físicas, econômicas e operacionais de atendimento e de promoção humana por parte

dos municípios.

Para que os direitos  humanos não sejam infringidos,  é necessária a adoção de

medidas concretas, planejadas e bem definidas para a efetivação desses direitos. A

relação  existente  entre  políticas  públicas  e  a  realização  de  direitos,  de  maneira
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especial  dos  direitos  sociais,  é  por  isso  direta,  assim  como demanda  prestações

positivas por parte do Estado.

As políticas públicas funcionam como instrumentos de união e empenho em torno

de  objetivos  comuns,  que  passam  a  estruturar  uma  coletividade  de  interesses,

tornando-se um instrumento de planejamento, racionalização e participação popular.

Assim  sendo,  para  assegurar  os  direitos  sociais  do  cidadão  é  necessário  um

conjunto coerente de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade que irá

garantir,  através das políticas sociais estruturantes, os direitos referentes a saúde,

previdência e assistência social; abranger os direitos sociais, a educação, a saúde, o

trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. É também necessário

que essas políticas públicas sejam bem organizadas e eficazes.

Considerando que União, estados e municípios se complementam no atendimento

à sociedade brasileira e tomando para todos os entes federados o compromisso de

assegurar  os  direitos  constitucionais  à  sociedade  brasileira,  principalmente  pela

posição  de  ponta  dos  municípios  na  execução  de  políticas  públicas  para  o

cumprimento  dos  direitos  constitucionais,  propomos  a  isenção  do  ICMS  para

aquisição  de  veículos  automotores  de  carga  e  de  passageiros,  máquinas  e

equipamentos para a construção civil e para uso médico e hospitalar como forma de

aumentar a eficiência e a eficácia de políticas públicas através da desoneração de

impostos que acabam inibindo a ação dos municípios por falta de recursos.

Com  efeito,  todas  as  medidas  que  permitam  a  mais  proveitosa  realização  dos

direitos constitucionais devem ser adotadas.

Além do mais, trata-se de estender a isenção do ICMS há décadas concedida ao

transporte  individual  de  passageiros  na  modalidade  táxi  e  para  pessoas  com

deficiência aos municípios, quando da aquisição de veículos automotores de carga e

de passageiros, máquinas e equipamentos para a construção civil e de máquinas e

para uso médico e hospitalar, facilitando aos municípios melhor atendimento à sua

população, através de aquisição de ativos com valores menores.

Pela importância da matéria,  pelo seu efeito  social,  pela necessária cooperação

entre  União,  Estado  e  municípios  para  o  desenvolvimento  de  programas  que
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garantam a dignidade da pessoa humana, estamos certos da aprovação deste projeto

de lei pelos nobres pares desta Casa Legislativa.

– 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 2.780/2015

Declara de utilidade pública a Associação Passense Protetora dos Animais – Patas

Amigas, com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Passense Protetora dos

Animais – Patas Amigas, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação: A Associação Passense Protetora dos Animais – Patas Amigas é uma

organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 21 de setembro de

1992.  Desenvolve  importante  trabalho  assistencial  e  filantrópico,  cumprindo  suas

finalidades  estatutárias  de  prestar  assistência  e  proteção  aos  animais,  adotando

métodos para conscientização de toda a população, promovendo campanhas, bem

como estimulando  a  população  a  adotar  condutas  para  zelar  pelos  objetivos  da

instituição. 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.781/2015

Altera a Lei nº 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a assistência

integral, pelo Estado, à saúde reprodutiva do homem e da mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 11.335, de 20 de dezembro de 1993, passa a vigorar

acrescido dos seguintes incisos XI e XII:

“Art. 1º – (...)

XI – a oferta de atendimento médico e laboratorial especializado na rede pública de

saúde;

XII – a oferta de atendimento assistencial, psicológico e terapêutico.”.

Art. 2º – O art. 2º da Lei nº 11.335, de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 2º – (...)

Parágrafo único – São objetivos do programa de assistência à saúde reprodutiva:

I – introduzir e garantir a oferta de atendimento ao usuário que necessite de auxílio

na reprodução assistida;

II  – prestar auxílio, assistência e orientação especializada dos órgãos de saúde à

pessoa com problemas de fertilidade;

III – desenvolver projetos e ações destinados à garantia da saúde reprodutiva;

IV  –  oferecer  técnicas  de  reprodução  assistida  a  pessoas  com  doenças

infectocontagiosas;

V  –  oferecer  atendimento  destinado  a  procedimentos  da  atenção básica  à  alta

complexidade.”.

Art. 3º – O art. 4º da Lei nº 11.335, de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo único.

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – Poderão ser firmadas, no âmbito do programa a que se refere o

art. 2º, parcerias com entidades privadas de natureza filantrópica ou não.”.

Art.  4º  –  Os  órgãos  competentes  criarão  campanhas  publicitárias  impressas,  a

serem  distribuídas  nas  escolas  de  ensino  médio,  alertando  para  os  problemas

reprodutivos  existentes,  os  cuidados  preventivos  a  serem  tomados,  além  da

recomendação para a visita a um profissional médico sempre que se fizer necessário.

§  1º  –  A campanha publicitária  impressa,  além das  demais  explicações  que se

fizerem indispensáveis, deverá ater-se, em particular, à questão dos problemas que a

varicocele provoca na reprodução masculina.
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§ 2º – As unidades de saúde pública distribuirão, gratuitamente, cartilhas com todas

as informações necessárias sobre o programa de prevenção e acompanhamento de

problemas reprodutivos.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Carlos Pimenta

– 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 2.782/2015

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Glória Glória Alegria, com sede

no Município de Campos Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Glória Glória

Alegria, com sede no Município de Campos Gerais.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças

Justificação:  A Associação Cultural  Glória  Glória  Alegria,  com sede em Campos

Gerais, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, composta por pessoas interessadas

em difundir a cultura, notadamente no que se refere a atividades artísticas, entre elas

a música, o teatro, o artesanato, a culinária, a confecção, a dança e as atividades

carnavalescas, entre outras manifestações de natureza cultural.

Devidamente registrada no Cartório dos Registros Civis das Pessoas Jurídicas da

Comarca  de  Campos  Gerais,  a  entidade  não  distribui  lucros,  vantagens  ou

bonificações a nenhum dos membros de sua diretoria ou do seu corpo de associados.

Cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  e  pretendendo  ampliar  sua  rede  de

proteção, a entidade busca, por meio da presente proposta, a declaração de utilidade

pública.

Assim, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação da presente proposição.

– 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 2.783/2015

Estabelece critérios para o monitoramento eletrônico de exames práticos de direção

veicular no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais – Detran-

MG – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica estabelecido o programa de controle e monitoramento eletrônico dos

exames práticos de direção veicular no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito

de Minas Gerais – Detran-MG.

Art.  2º  – Os exames a que se refere o art.  1º  desta  lei  serão monitorados por

processo  eletrônico  composto  de  equipamentos  e  programas,  devidamente

homologados por ato do diretor-geral do Detran-MG, que possibilitem a captura de

imagem e som do interior e exterior dos veículos que estiverem sendo utilizados para

a realização dos exames.

Parágrafo único – Os veículos a que se refere o caput deste artigo poderão ser de

propriedade dos Centros de Formação de Condutores, devidamente credenciados e

autorizados pelo Detran-MG, ou disponibilizados pelo Detran-MG.

Art. 3º – Fica o Detran-MG autorizado a disciplinar por portaria editada pelo diretor-

geral  da  autarquia  os  requisitos  técnicos  e  metodológicos,  estabelecendo prazos,

condições,  encargos,  descrições  de  softwares e  equipamentos,  expedindo

homologação para o fiel cumprimento desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

João Leite

Justificação:  Diversos  estados  brasileiros  têm  começado  a  implantação  do

monitoramento dos exames práticos de direção, com vistas a dar maior segurança

aos  pretendentes  à  carteira  nacional  de  habilitação.  Em  Minas  Gerais,  segundo

reportagem do jornal O Tempo de 19 de setembro de 2013, o Detran-MG começou a

realizar exames de direção em carros equipados com câmeras de vídeo, de forma

experimental. A expectativa era de que os aparelhos seriam obrigatórios nos veículos
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de autoescolas nas provas para habilitação a partir de 2014, o que efetivamente não

ocorreu.

O Exame Veicular Eletrônico tem por objetivo aumentar a segurança dos alunos,

que  poderão  requerer  a  revisão  de  seu  exame,  padronizando  a  avaliação  dos

examinadores, inibindo a corrupção, com notáveis ganhos em transparência, evitando

erros durante o exame e possíveis fraudes nas avaliações.

Pela  relevância  da  matéria,  solicitamos  o  apoio  dos  nobres  pares  para  sua

aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.784/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Quilombola  Teodoro  Fazenda

Sertãozinho, com sede no Município de Capinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação Quilombola  Teodoro

Fazenda Sertãozinho, com sede no Município de Capinópolis.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação Quilombola Teodoro Fazenda Sertãozinho desenvolve

um trabalho de cunho cultural,  social,  educativo, de estudo e de pesquisa, com o

intuito  de  representar  os  interesses  dos  grupos  étnicos  e  remanescentes  das

comunidades quilombolas.

A instituição realiza e promove cursos, seminários, palestras, encontros e atividades

culturais  e  pedagógicas  para  a conscientização e  emancipação humana e  social.

Também viabiliza a participação dos seus membros na vida política e econômica da

comunidade.

Para que haja a expansão dos seus trabalhos culturais, esportivos e de assistência

e serviço social na comunidade e no seu entorno, faz-se necessário que a entidade

receba o título de utilidade pública estadual.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.785/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Itaobim – Acita –, com sede no Município de Itaobim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Itaobim – Acita –, com sede no Município de Itaobim.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação: A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itaobim – Acita –,

fundada  em  11/4/1995,  é  uma  entidade  constituída,  com  tempo  de  duração

indeterminado.

São  finalidades  da  associação:  sustentar  e  defender  os  direitos,  interesses  e

reivindicações de seus associados; proporcionar assessoria técnica em assuntos de

natureza econômica e jurídica aos seus associados; promover pesquisas e estudos

técnicos  sobre  as  atividades  econômicas;  criar  e  manter  serviços  técnicos  de

reconhecimento  e  interesse  para  seus  associados;  promover  a  realização  de

simpósios,  conferências,  cursos,  seminários,  congressos  e  outros  eventos,

diretamente,  ou através da Federação das Associações Comerciais  do  Estado de

Minas Gerais – Federaminas.

Diante do exposto, e uma vez que os requisitos legais são compridos, é primordial

que este projeto se transforme em 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 2.786/2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Moema  os  imóveis  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 Moema:

I – terreno urbano com área de 1.200,00m² (um mil e duzentos metros quadrados),

situado na Rua Araguari, s/nº, nesse município e registrado sob o nº 14.843, a fls. 228

do livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho;

II –  terreno urbano com área de 300m² (trezentos metros quadrados), situado na

Rua Araguari, s/n, nesse município e registrado sob o nº 15.295, a fls. 287 do Livro 3-

Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único – Os imóveis de que tratam os incisos I e II serão destinados à

construção de um centro de convenções.

Art. 2º – Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se for

desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação:  Os  imóveis  descritos  no  projeto  de  lei  são  terrenos  contíguos  e

passaram  a  integrar  o  patrimônio  do  Estado  através  de  doação  de  particulares

lavrada em escritura pública, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom

Despacho.

Tendo  em  vista  que  a  finalidade  da  doação  originária  não  foi  atendida,  a

municipalidade  pretende  utilizar  os  terrenos  para  a  construção  de  um  centro  de

convenções  multiúso  destinado à  realização de  feiras  e  exposições,  entre  outras

atividades.

Além de justa,  a iniciativa  atende o interesse público e  os  preceitos  legais  que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas

para o erário nem implica repercussão na Lei Orçamentária.

Pelo exposto, conto com a autorização legislativa desta Casa.

– 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 2.787/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  Esperança,  com  sede  no

Município de Uberlândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Esperança, com

sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação:  A Creche  Comunitária  Esperança  destina-se  a  atender,  gratuita  e

prioritariamente, famílias de baixa renda com filhos na faixa etária de um ano e seis

meses a cinco anos,  prestando-lhes serviços de caráter educacional  e recreativo,

além de fornecer alimentação balanceada e cuidados com higiene pessoal.

Constituída sob a forma jurídica de associação, sem fins lucrativos, com duração

por prazo indeterminado, a referida entidade está em pleno e regular funcionamento

há  mais  de  um  ano,  cumprindo suas  finalidades  estatutárias  e  sociais.  Ademais,

possui diretoria composta por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

gratuitamente suas atribuições.

No exercício das atividades a associação não faz nenhum tipo de distinção em

relação  a  sexo,  raça  ou  religião,  destinando  a  totalidade  da  renda  apurada  aos

cumprimento das obrigações estatutárias.

O  reconhecimento  dos  serviços  prestados  pela  creche  lhe  possibilitará  firmar

parcerias  com  o  poder  público  e  entidades  privadas,  visando  ao  recebimento  de

recursos para o custeio e a expansão de suas atividades, razão pela qual conto com

a anuência dos pares a este importante projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.788/2015

Inclui  no  plano  rodoviário  estadual  a  estrada  vicinal  que  liga  o  Município  de

Capetinga ao Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  incluída no plano rodoviário  estadual  a estrada vicinal  que liga o

Município de Capetinga ao Município de São Sebastião do Paraíso, originalmente
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pertencente aos planos rodoviários municipais de Capetinga – CPT.032 (20km) – e de

São Sebastião do Paraíso – SSP.014 (14,4km) –, com trecho a ser estadualizado de

34,4km de extensão, passando pelo Distrito de Goianases.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  A melhoria  das  condições  da  estrada  vicinal  é  uma das  principais

demandas  da  região.  A  estadualização  da  rodovia  permitirá  a  celeridade  dos

investimentos destinados à pavimentação do trecho, proporcionando mais conforto e

segurança aos motoristas e moradores da região.

Ressalta-se que a revitalização da estrada diminuirá a distância entre Capetinga e

São Sebastião do Paraíso,  ampliando e  melhorando a  infraestrutura  logística dos

municípios, que têm por principal atividade econômica a agropecuária, destacando-se

o  cultivo  de  café,  a  criação  de  bovinos  e  a  produção  de  leite.  A estrada  é  de

fundamental importância para escoamento da produção dos municípios.

Certos da importância da proposição para garantir uma estrada mais segura para a

região, contamos com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste projeto

de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.789/2015

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a doar o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

– DER-MG – autorizado a doar o imóvel com área de 4.800m² (quatro mil e oitocentos

metros quadrados),  de propriedade da 24ª  CRG do DER-MG, situado na Rua Dr.

Carvalho, 1.365, no Bairro Belo Horizonte, em Passos, ao Estado de Minas Gerais,

para abrigar as atividades institucionais do Corpo de Bombeiros Militar do Município

de Passos.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio originário, findo o
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prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação caso não lhe

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

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  o  imóvel  que  atualmente  abriga  a  2ª  companhia  de  corpo  de

bombeiros no Município de Passos já não atende às necessidades da corporação,

que necessita de espaço para abrigar os militares e as viaturas de salvamento, sendo

certo o interesse público a ser atendido pela doação.

Ressalta-se que, em razão da necessidade do espaço para o desenvolvimento das

atribuições institucionais da corporação,  o imóvel objeto deste projeto de lei  já se

encontra cedido pelo DER-MG ao Corpo de Bombeiros Militar através do Termo de

Cessão PRC-25.040/2013.

Certo da importância da proposição para garantir melhor prestação de serviços pelo

Corpo de Bombeiros Militar na região, conto com o apoio dos nobres deputados à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.790/2015

Dispõe  sobre  o  direito  ao  gozo  de  férias-prêmio  adquiridas  pelo  cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,

de pessoa diagnosticada com neoplasia maligna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica garantido o direito ao gozo de férias-prêmio adquiridas nos termos da

lei ao servidor público cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou

por afinidade, até o segundo grau, de pessoa diagnosticada com neoplasia maligna,

que comprove a efetiva participação no tratamento.

Parágrafo único – A comprovação de efetiva participação no tratamento do parente

diagnosticado com neoplasia maligna se dará conforme regulamentação.

Art.  2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar da publicação.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação: Este projeto tem como objetivo garantir o direito ao gozo das férias-

prêmio pelos servidores que as tenham adquirido na forma da lei para que possam se

dedicar ao tratamento e à recuperação de familiar diagnosticado com câncer.

O paciente  com câncer  passa por  sofrimento  físico  e psicológico  e tratamentos

agressivos e dispendiosos, razão pela qual a presença e o apoio dos familiares é de

extrema importância ao combate da doença.

Ressalta-se  que  a  efetiva  participação  do  servidor  no  tratamento  deverá  ser

comprovada na forma estabelecida pelo Poder Executivo, quando da análise para a

concessão do benefício.

Certo  da  importância  da  proposição  para  garantir  melhor  condição de vida  aos

portadores de câncer, conto com o apoio dos nobres deputados à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.791/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Irmandade  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  de

Cambuí, com sede no Município de Cambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Irmandade  da  Santa  Casa  de

Cambuí, com sede no Município em Cambuí, mantenedora do Hospital Ana Moreira

Salles.

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

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2015.

Cássio Soares

Justificação: A Irmandade da Santa Casa de Cambuí, mantenedora do Hospital Ana

Moreira  Salles,  com  sede  no  Município  de  Cambuí,  é  associação  sem  finalidade

lucrativa criada para, entre outras atividades, prestar assistência gratuita à população

carente que busca seus serviços. A documentação apresentada confirma que a sua
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diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está

em funcionamento regular, atendendo aos requisitos legais.

Certo  da  importância  da  proposição  para  o  acesso  indistinto  à  saúde  pela

população da região, conto com o apoio dos nobres deputados à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.969/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Planejamento e ao advogado-geral do Estado pedido

de informações sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 144, de 2014, aos

policiais civis e militares estaduais. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.970/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido das informações que menciona sobre as ações tomadas

e as  planejadas  em  decorrência  da  Nota  Técnica  nº  1/2015 do  Centro  de  Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  da  Saúde.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  1.971/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  liberação  das  parcelas  do

Convênio nº 2.188/13, concedido ao Núcleo Regional de Barbacena de Voluntários de

Prevenção e Combate ao Câncer do Hospital Mário Penna para dar prosseguimento

à construção do segundo módulo  do Centro de Atendimento  Multiprofissional  aos

Portadores de Câncer.

Nº  1.972/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado, à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Transportes pedido

de providências para corrigir os problemas do Hospital Infantil João Paulo II, arrolados

em relatório encaminhado a essa comissão.

Nº  1.973/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Rede Record Minas, ao jornalista e apresentador Carlos

Viana  e  a  toda  a  equipe  de  reportagem e  produção  pela  realização  da série  de
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reportagens intitulada Colapso na saúde, exibida no programa MG Record, de 27 a

31/7/2015.

Nº  1.974/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para a aplicação da

Lei Complementar Federal nº 144, de 2014, no Estado, e para o apoio do governo

aos Projetos de Lei Complementar nºs 14/2015, que altera a Lei Complementar nº

129, de 2013, e 15/2015, que altera a Lei nº 5.301, de 1969.

Nº 1.975/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Marinete Azevedo, diretora da escola do Centro

Socioeducativo  de  Justinópolis,  em  Ribeirão  das  Neves,  pelo  excelente  trabalho

realizado  no  estabelecimento,  onde  98  adolescentes  que  cumprem  medida  de

internação  frequentam  a  escola  em  tempo  integral,  cursando  as  disciplinas

convencionais  pela  manhã e,  à  tarde,  de forma articulada com esses conteúdos,

trabalhando  com  oficinas  de  arte,  música,  esporte,  orientação  aos  estudos  e

profissionalização.

Nº 1.976/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Esportes  pedido  de  providências  para  a  restauração  do  Ginásio

Poliesportivo  Dr.  Márcio  Paulino,  localizado  em  Sete  Lagoas.  (–  À  Comissão  de

Esporte.)

Nº 1.977/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/8/2015,  em  Uberlândia,  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 1.978/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 18/8/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de um adolescente, drogas e na prisão de um adulto; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.979/2015,  da Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

secretário de Desenvolvimento Econômico e ao presidente da Codemig pedido de

informações sobre o Projeto de Rochas Ornamentais e de Revestimento e o potencial

de exploração das reservas de lítio no Estado, incluindo-se mapas com a localização

dos centros de produção e informações sobre as rochas lavradas, especialmente no

Vale do Jequitinhonha. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.980/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e à Codemig pedido de providências para

a inclusão, no Programa de Restruturação e Ampliação dos Distritos Industriais de

Minas  Gerais,  de  Nanuque,  Capelinha,  Porteirinha,  Salinas,  Bocaiuva  e  Janaúba,

cidades-polo  que  experimentaram  crescimento  importante  e  estão  inseridas  na

Região Mineira da Sudene, e para a criação de novas unidades nessas localidades.

Nº  1.981/2015,  da Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  se  empenhe  junto  à

Presidência da República pela instalação, em Montes Claros, de escritório da Sudene

para auxiliar, coordenar e orientar os investidores da iniciativa privada que querem

implantar  seus  empreendimentos  na  região  mineira  abrangida  por  essa

superintendência.

Nº  1.982/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Codemig pedido de providências para que seja priorizada a execução do Programa

de Revitalização e Modernização dos Distritos Industriais no Município de Santana do

Paraíso, em razão da importância da modernização, diversificação e expansão das

atividades industriais, do fortalecimento regional e da criação de novas oportunidades

para o empresariado e do aumento da oferta de empregos.

Nº  1.983/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Codemig pedido de providências para que seja priorizada a execução do Programa

de Revitalização e Modernização dos Distritos Industriais no Município de Ipatinga,

em razão da importância da modernização, diversificação e expansão das atividades
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industriais, do fortalecimento regional e da criação de novas oportunidades para o

empresariado e do aumento da oferta de empregos.

Nº  1.984/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Codemig pedido de providências para que seja priorizada a execução do Programa

de Revitalização e Modernização dos Distritos Industriais no Município de Coronel

Fabriciano, em razão da importância da modernização, diversificação e expansão das

atividades industriais, do fortalecimento regional e da criação de novas oportunidades

para o empresariado e do aumento da oferta de empregos.

Nº  1.985/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Codemig pedido de providências para que, no âmbito do Programa de Revitalização e

Modernização  de  Distritos  Industriais,  seja  dada  prioridade  ao  processo  de

qualificação e requalificação profissional das empresas instaladas e para que também

sejam designados espaços às pequenas empresas que necessitem se expandir  e

modernizar em distritos industriais já existentes e a ser implantados.

Nº 1.986/2015, 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 19/8/2015, em Belo Horizonte, que

resultou  na  apreensão  de  drogas,  munição,  armas  e  objetos  de  valor;  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 1.987/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/8/2015,  em

Formiga, que resultou na apreensão de quase 10kg 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.)

Nº 1.988/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Sesi Dom Bosco de São João del-Rei, pelo 1º lugar na
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prova do Enem de 2014, entre as escolas da rede Sesi do País. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 1.989/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Sesi Oscar Magalhães Ferreira, de Barbacena, pelo 2º

lugar  na  prova do Enem  de 2014,  entre  as  escolas  da rede  Sesi  do  País.  (–  À

Comissão de Educação.)

Nº 1.990/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Sesi João Carlos Giovannini, de Santa Luzia, pelo 3º

lugar  na  prova do Enem  de 2014,  entre  as  escolas  da rede  Sesi  do  País.  (–  À

Comissão de Educação.)

Nº 1.991/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Sesi Guiomar de Freitas Costa, de Uberlândia, pelo 4º

lugar  na  prova do Enem  de 2014,  entre  as  escolas  da rede  Sesi  do  País.  (–  À

Comissão de Educação.)

Nº 1.992/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sesi-Cat Otoni Alves da Costa – Unidade II, de Sete Lagoas,

pelo 5º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas da rede Sesi do País. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 1.993/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sesi-Cat Dário Gonçalves de Souza, de Itaúna, pelo 6º lugar

na prova do Enem de 2014, entre as escolas da rede Sesi do País. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 1.994/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Sesi Alvimar Carneiro de Rezende, de Contagem, pelo

8º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas da rede Sesi do País. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 1.995/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Escola  Sesi  Newton  Antonio  da  Silva  Pereira,  de  Belo

Horizonte, pelo 9º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas da rede Sesi do

País. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.996/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a Escola Sesi Alberto Martins Fontoura Borges, de Uberaba, pelo

12º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas da rede Sesi do País. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 1.997/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Sesi Emília Massanti, de Belo Horizonte, pelo 17º lugar

na prova do Enem de 2014, entre as escolas da rede Sesi do País. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 1.998/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Centro Integrado Sesi Senai José Nogueira Junqueira, de São

Gonçalo do Sapucaí, pelo 18º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas da

rede Sesi do País. (– À Comissão de Educação.)

Nº 1.999/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/8/2015,  em

Marilândia,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,  utensílio  para  a  produção  de

drogas, balanças de precisão e substâncias químicas para o refino de drogas; 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 2.000/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 30º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/8/2015, em Brasília de Minas, 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  2.001/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido

de  providências  para  que  sejam  garantidos  investimentos  na  infraestrutura  e  na

logística da Companhia de Policiamento com Cães da Polícia Militar.

Nº  2.002/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  Tribunal  de  Contas  pedido  de  providências  para  que  realize

inspeção e  auditoria  de  natureza contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e

patrimonial no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da Secretaria

de Planejamento, tendo em vista a apresentação de dados conflitantes quanto ao

repasse da taxa de incêndio, nos termos da Lei nº 6.763, de 1975, nos anos de 2012

a 2015.

Nº  2.003/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  a  Comissão  de  Cultura

participe das atividades a serem desenvolvidas pelo grupo de trabalho instituído pelo

Poder Executivo, no intuito de solucionar os problemas existentes na Fundação TV

Minas Cultural e Educativa, notadamente em relação às falhas existentes na carreira

e na falta de equipamentos adequados ao exercício da função dos seus servidores.

Nº  2.004/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador  do Estado pedido de providências  para implantar  no

Centro de Tecidos Biológicos – Cetebio – os bancos de tecidos ósseos e de tecidos

cutâneos, que se somarão aos já existentes. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 2.005/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que,  nos  processos

seletivos para provimento de cargos ou funções de professor em educação básica e

educação superior, não seja exigido exame médico admissional para os candidatos

que  já estejam em exercício  nesses  cargos ou  funções  na administração pública

estadual.

Nº 2.006/2015, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado, às Secretarias de Ciência e Tecnologia e de Planejamento e à

Advocacia-Geral do Estado pedido de providências para que a comissão designada

para propor encaminhamentos para a solução da situação funcional dos professores

designados  da  Uemg  realize  os  estudos  necessários  a  fim  de  se  viabilizar  a

legitimação  jurídica  dos  processos  seletivos  públicos  realizados  por  essa

universidade  para  a  designação  de  professor,  no  sentido  de  considerá-los  como

concursos para provimento efetivo dos cargos, e para que sejam encaminhadas aos

referidos órgãos as notas taquigráficas da 12ª Reunião Ordinária dessa comissão, em
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que se debateu a situação funcional dos professores da referida instituição de ensino,

tendo  em  vista  os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade,  pelo  Supremo

Tribunal Federal, da Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007.

Nº 2.007/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª, na 3ª e

na 4ª PEL PRP/2ª Cia. Rotam, por sua atuação na ocorrência, em 17/8/2015, em Belo

Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, celulares e quantia em dinheiro e na

prisão de três homens. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.008/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos os policiais militares que menciona, lotados na 180ª e

na 247ª Cias. PM, por sua atuação na ocorrência, em 17/8/2015, em Vespasiano, que

resultou na apreensão de um menor, drogas, balanças, celulares,  armas de fogo,

munição, quantia em dinheiro e veículos e na prisão de duas pessoas. (– À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº  2.009/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República pedido de providências

para que se investigue o abatimento de um cavalo a tiros por um agente da Polícia

Federal de Porto Velho (RO). (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.010/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à Prefeitura de Juiz de Fora pedido de providências para

que sejam aplicadas as multas e sanções administrativas por infrações sanitárias ao

casal  que  mantinha  comércio  irregular  e  criadouro  clandestino  de  animais.  (–  À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.011/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

comandante da 4ª Região de Polícia Militar pedido de informações sobre as ações

previstas pela Polícia Militar para a intensificação da aplicação da Lei Seca em Juiz

de  Fora  e  a  infraestrutura  necessária  para  que  a  fiscalização  aumente  nesse

município. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.012/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  Especializada  de  Investigação  de  Crimes

contra  a Fauna de Belo Horizonte  pedido  de providências  com vistas  a que seja
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averiguada a autoria  e  a  materialidade da prática do crime ambiental  envolvendo

equinos  noticiado  pelo  jornal  O  Tempo  de  6  de  julho  de  2015,  com  a

responsabilização penal do autor ou autores. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.013/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Roberto Ferreira de Macedo,

médico veterinário, pelo tratamento dado a um cão encontrado coberto de piche e

com sinais de maus-tratos dentro de um saco de cimento, em Montes Claros. (– À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.014/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências com

vistas a que seja regulamentada a Lei Municipal  nº 10.119, de 2011, que objetiva

disciplinar o trabalho dos carroceiros em Belo Horizonte, e a que sejam propiciadas

as condições para inibir a prática de maus-tratos a animais. (– À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 2.015/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de providências para que seja aumentada, com urgência, a capacidade

de  oferta  de  energia  no  Município  de  Juiz  de  Fora.  (–  À  Comissão  de  Minas  e

Energia.)

Nº  2.016/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  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 sejam investigados os

responsáveis pelo abandono dos equinos que foram recolhidos pela prefeitura nas

regiões Sul e Norte desse município. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.017/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

comandante da 4ª Região de Polícia Militar pedido de informações sobre os motivos

da discrepância entre o número de testes de etilômetro feitos pela Polícia Rodoviária

Federal e pela Polícia Militar de Juiz de Fora e sobre a relação entre a quantidade de

testes  realizados  e o  adequado atendimento às  necessidades  do  município.  (–  À

Mesa da Assembleia.)

Nº  2.018/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à CPI federal instalada para apurar casos de maus-tratos a
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animais pedido de providências quanto ao abatimento de um cavalo a tiros por um

agente da Polícia Federal de Porto Velho (RO). (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.019/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Delegacia Regional de Polícia de Juiz de Fora pedido de providências para que seja

instaurado inquérito policial para apurar a causa e o responsável pelo acidente que

resultou na morte de Iran da Silva, servidor da Empresa Municipal de Pavimentação

de Juiz de Fora. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.020/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal pedido

de providências para que investigue o abatimento de um cavalo a tiros por um agente

da Polícia Federal de Porto Velho (RO); e seja dada ciência a essa comissão dos

desdobramentos e sanções aplicadas. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.021/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao delegado regional da Polícia Civil de Nazareno pedido

de informações sobre  o  boletim  de ocorrência  e  o inquérito  policial  referentes ao

suposto  envenenamento  de  dezenas  de  cães  nesse  município,  denunciado  em

matéria veiculada em mídia regional. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.022/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

comandante da 4ª Região de Polícia Militar pedido de informações sobre o número de

testes com etilômetro realizados nos anos de 2014 e 2015, até esta data, em Juiz de

Fora. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.023/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Juiz  de  Fora  pedido  de

providências  com  vistas  à  execução  de  programa  de  controle  populacional  das

capivaras da zona urbana do município por  meio de castração dos animais.  (– À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.024/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais  pela

comemoração dos seus 80 anos. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº  2.025/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério Público do Município de Juiz de Fora pedido de providências com vistas a
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investigar  o  desperdício  de  insumos  sob  responsabilidade  da  Unihealth  Logística

Ltda., em desrespeito ao contrato firmado pela empresa com a Prefeitura Municipal.

Nº  2.026/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à presidente da República pedido de providências com vistas à revisão

das regras de financiamento do transporte escolar, de forma a incluir os alunos de

escolas  sem  fins  lucrativos  que  ofereçam  educação  especial,  tendo  em  vista  as

dificuldades inerentes à sua condição.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.982/2015, da Comissão de Educação, em que solicita  seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Viçosa  pedido  de  informações  sobre  o  concurso  público

referente ao edital nº 1/2012, para provimento de vagas na Secretaria Municipal de

Educação, tendo em vista as denúncias de irregularidade no certame relacionadas

com o conteúdo da prova e com sua aplicação.

Nº 1.983/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita a distribuição do Projeto

de Lei nº 341/2015 à Comissão de Educação.

Nº 1.984/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita a distribuição do Projeto

de Lei nº 477/2015 à Comissão de Educação.

Nº 1.985/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita a distribuição do Projeto

de Lei nº 1.031/2015 à Comissão de Educação.

Questões de Ordem

A deputada Celise Laviola – “Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus

Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas

as  nossas  tribulações  para  que,  com  a  consolação  que  recebemos  de  Deus,

possamos consolar os que estão passando por tribulações” (2 Coríntios 1:3,4). Exmo.

Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos

completando dois anos sem a presença do nosso Zé. Com sua partida, tudo mudou

em  minha  vida.  Aprendi  que  nem  sempre  que  perdemos  alguém  que  amamos

podemos  parar  para  o  luto  ou  ficar  quietos,  curtindo  o  sofrimento  que  está  nos

consumindo. Aprendi que é preciso superar a dor da saudade e partir  para a luta.

Aprendi que a história construída por meu pai e pelo Zé Henrique é muito mais bonita

do que eu pensava  e  que  devemos  lutar  para  dar  continuação a  ela.  Tenho me
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esforçado para atender a tudo que o Zé me pediu. Na verdade, a responsabilidade de

assumir os compromissos de uma pessoa pública com os perfis do Zé e de meu pai é

enorme, mas tem sido o meu compromisso, não só meu, mas de todos os que estão

me amparando neste momento e cada um sabe quanto tem sido importante nessa

caminhada. Sei que se o Zé estivesse assistindo a tudo que se passou, desde o dia

20/8/2013  até  hoje,  ele  estaria  feliz  comigo,  com  minha  coragem,  com  minha

determinação.  E  sei,  também,  que  esse já  é  o  resultado que  ele  esperava.  Nós

esperamos  mais,  muito  mais,  mas  ele  esperava  essa  atitude,  e  isso  é  que  nos

conforta. É importante lembrar que minha mãe tem sido forte e sua participação é

fundamental nessa batalha. Assim como meu esposo, pois ajudam a nos sustentar, a

mim e a minha irmã Lili,  pois precisamos de muita força para manter o nome da

nossa família. Agradeço a todos os nossos servidores que continuam fazendo o seu

trabalho, ajudando-nos com dedicação e carinho. Vocês são muito importantes em

nossa vida. A saudade não vai acabar, mas sei que estou buscando manter a imagem

do Zé viva, assim como ele manteve a de meu pai. Vamos seguir transformando a dor

em trabalho para que a história não acabe. Saudade, muita saudade!!!

O deputado Wander Borges – Deputada Celise Laviola, quero lhe dar um abraço

carinhoso  e  falar  desse  momento  extremamente  importante.  A nossa  história  se

identifica um pouquinho com a história de seu pai e de seu cunhado Zé Henrique. Fiz

questão de conhecer seu pai num momento determinado. Meu pai, quando gerente

do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, um dia falou: “O Sr. Zé Laviola está aqui”.

Eu  dizia:  ele  não  é  Zé  Laviola,  ele  é  vereador  da  cidade  de  Sabará.  Mas  a

semelhança era tão grande, e eu vim aqui para conhecer o Zé. Depois o Zé Henrique,

que foi nosso colega, de quem me lembro de ver descer em Governador Valadares, já

de muletas, indo para o lançamento da pedra fundamental de autorização da ordem

de serviço do Hospital Regional de Governador Valadares. E V. Exa. veio agora para

complementar esse trabalho com denodo, com afinco. Parabéns a V. Exa., a toda a

sua  família.  Que  Deus  continue  confortando-a,  dando-lhe  saúde,  energia  e

determinação! Quero dizer que, na realidade, a morte nada mais tem a nos revelar do

que o próprio sentido da vida. É por isso que ficam as boas lembranças e a nossa

caminhada continua.
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A deputada Celise Laviola – Obrigada.

A  deputada  Geisa  Teixeira  –  Querida  companheira  deputada  Celise  Laviola,

gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho aqui, nesta Casa, pela sua força, pela sua

determinação, que conseguiu transformar sua história de dor e de saudade naquilo

que é pertinente, que realmente faz a construção desta Casa, viabilizando os nossos

anseios e o sonho do povo mineiro. A nossa bancada feminina – esta Casa composta

de 77 deputados e tão poucas deputadas! – tem como referência a importância do

seu trabalho, do seu carisma e da sua credibilidade. Continue em frente, que nós

precisamos de V. Exa. com a sua força, com a sua determinação. Parabéns por estar

aqui conosco. Obrigada.

A deputada Celise Laviola – Obrigada, minha amiga querida.

O deputado Isauro Calais – Deputada Celise, gostaria de me dirigir a você e não

falar de morte, mas da vida, que é mais importante. Laviola com seis mandatos, José

Henrique com quatro ou cinco mandatos. Onde eles estiverem, verão sua atuação

aqui, essa pessoa meiga, correta, serena, competente como é. Não tenho dúvida de

que você vai honrá-los aqui, já está honrando os dois aqui. V. Exa., com certeza, está

sendo  e  vai  ser  brilhante  deputada,  vai  cumprir  muitos  mandatos,  como  eles,

honrando a família e sendo brilhante como eles foram. Conte comigo, conte com este

seu colega nessa jornada, nesta parceria. No que eu puder ser útil para que V. Exa.

tenha êxito nesta Casa, estarei ao seu lado.

A deputada Celise Laviola – Agradeço o companheirismo e a amizade.

O deputado Antônio Carlos Arantes –Deputada Celise, a morte é o seguinte: vai o

homem, fica o nome. Conheço o nome do seu pai; conheci, mas não fui deputado

com ele. Ficou o nome de um homem do bem, que usou o poder para o bem, para

transformar e melhorar a vida das pessoas, principalmente das mais pobres, e muitas

vezes das pessoas doentes. Essa é a marca de Zé Laviola. Não há coisa melhor, ser

da  família  e  ver  o  pai  deixar  isso.  Fui  parceiro  do  José  Henrique,  meu  amigo

cruzeirense  no  Mineirão.  Foram  seis  anos  juntos.  Posso  traduzir  quem  era  José

Henrique:  um homem de agregar,  de unir,  de estar  junto.  Na época,  pelo PMDB,

como vice-presidente, ocupando o lugar onde está hoje o deputado Hely Tarqüínio,

ele, se havia uma coisa que sabia praticar, era a convergência, a união, o respeito.
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Por uma única vez vi o José Henrique se alterar, e ele tinha razão. Então, na hora que

precisou, ele também soube ser duro. Era um homem manso, humilde, mas sério.

Gostava muito,  aliás,  do assessor  dele,  o Dilsinho.  Em nossas caminhadas,  às  5

horas da manhã, ele já estava ali  buscando o povo para levar  para os  hospitais.

Então, estava ali o José Henrique, presente na pessoa do Dilsinho. Era uma opção de

ação dele: usar o cargo para transformar e melhorar a vida das pessoas. Então, é

isto: vai o homem, e fica o nome, o nome do bem, da paz e da agregação. Parabéns.

A deputada Celise Laviola – Obrigada pelo carinho, deputado.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Quero saudá-la, caríssima e estimada amiga

deputada  Celise.  O  que  hoje  estamos  vendo  aqui  é,  acima  de  tudo,  uma

demonstração inequívoca da história do homem, é o legado de cada um. O deputado

José Laviola foi para nós um exemplo maior por sua bondade, sua retidão de caráter

e principalmente por sua dedicação aos outros, às pessoas que realmente sempre

precisaram  do  seu  carinho  e  do  seu  olhar.  Tive  a  oportunidade  de  estar  com  o

deputado  José  Henrique  convivendo  com  ele  neste  Plenário,  nas  mais  variadas

comissões em que pudemos atuar. Sempre pude verificar na sua presença marcante

o homem sério,  correto,  dedicado e inteiramente voltado aos interesses da causa

pública. Agora V. Exa., num momento tão importante para a vida de vocês, para a

vida familiar, para a vida da sua região, está contemplando dentro da sua plenitude

maior, porque V. Exa. também faz parte desse corolário: por seu pai, seu cunhado,

sua família, seus amigos, seus assessores, seus eleitores, sua região. Então, hoje

estamos muito bem– representados. Tanto um como o outro, V. Exa. tenha certeza,

estão felizes de tê-la como nossa representante, como aquela que poderá certamente

perdurar  por  vários  mandatos.  Quero,  em  nome do  Bloco  Verdade  e  Coerência,

saudá-la  com muito  respeito,  com muito  carinho e dizer  que o  nosso querido  Zé

Henrique tem feito muita falta ao Parlamento, mas V. Exa. veio para completar, acima

de  tudo,  a  saudade  que  hoje  olhamos  em  V.  Exa.,  olhamos  na  pessoa  dele.

Parabéns.  Que  Deus  abençoe  sempre  a  bondade  das  suas  almas  e  a  sua  vida

extraordinária. V. Exa. chegou num momento importante para o Parlamento mineiro,

pela  sua  representatividade,  pela  sua  competência,  e,  principalmente,  pela  sua

conduta, que sempre foi de dedicação a esta Assembleia, como funcionária exemplar,
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servidora  das  mais  qualificadas.  Então  estamos  de  parabéns  neste  dia  que

lembramos com saudade aqueles que tanto nos ajudaram. Felicidades.

A  deputada  Celise  Laviola  –  Muito  obrigada,  deputado.  Lembro-me  muito  do

respeito e do carinho que o José Henrique tinha por V. Exa.

O  deputado  Durval  Ângelo  –  Companheira  deputada  Celise  Laviola,  acho  que,

diante da morte, dois olhares podemos ter. Primeiro um olhar do dever cumprido, de

sabermos  que  não  passamos  em  vão  nesta  terra.  Nesse  primeiro  olhar,  o  José

Henrique, que era funcionário da Assembleia Legislativa, servidor desta Casa, e que

trabalhou tantos anos com seu pai, deixou realmente um legado muito importante, do

qual V. Exa. pode se orgulhar, sua irmã pode se orgulhar, seus sobrinhos podem se

orgulhar,  com toda a  certeza.  E nós,  amigos,  orgulhamo-nos.  Acho que era  uma

pessoa  simples;  no  trato,  respeitoso;  e  que  cumpriu  aqui  o  seu  papel.  José

Saramago, em As pequenas memórias, lembra de sua avó, Josefa, que faleceu com

90 anos de idade. Ele ficava admirado que, com 90 anos, na proximidade da morte,

ela dizia:  “Mas é tão bom viver”.  Por mais difícil  que seja a vida. E ele falava do

sofrimento de seu avô e de sua avó numa pequena aldeia portuguesa, Azinhaga. Ele

mencionou que a avó olhava essa dor, esse sofrimento, e dizia: “Mas é bom viver, é

muito bom viver”. Acho que é isso, a vida é boa. Mas há um outro olhar, que é o olhar

da fé. Nesse olhar da fé, que nos unifica nesse momento, sabemos que vida é uma

passagem. Para quem fez tanto bem, como o José Henrique fez – atuávamos juntos

no Leste de Minas, atuamos juntos na Assembleia por tanto tempo, e ele deu um

papel tão grande à Mesa da Assembleia -, sabemos que a morte não é a palavra final.

Acho que a palavra final será sempre a vida, a ressurreição. Nesse sentido, esse

segundo olhar, que é o olhar da fé, um olhar talvez mais profundo, mais amplo, ele

nos diz que o José Henrique continua vivo. Continua vivo com aquilo que ele aqui

deixou; continua vivo com o seu trabalho; e continua vivo no coração de Deus. Acho

que isso não resolve o problema da dor, porque a dor vem carregada da saudade, da

falta  que  as  pessoas  a  quem  amamos  fazem  em  nossa  vida.  Mas,  com  toda  a

certeza,  como dizia São Paulo, se Cristo não ressuscitou,  se não ressuscitarmos,

somos as pessoas mais infelizes, somos as pessoas mais desenganadas da vida.
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Então, com essa crença na ressurreição, o José Henrique está olhando e orando por

nós, com toda a certeza. Um abraço, muita força para o seu trabalho.

A deputada Celise Laviola – Muito obrigada. Agradeço muito ao companheiro, meu

querido líder deputado Durval Ângelo.

O  deputado  Gustavo  Valadares  –  Deputada  Celise,  serei  breve,  até  porque  o

deputado Rogério também quer fazer uso da palavra; outros colegas já o fizeram em

nome do bloco, mas eu, pessoalmente, quero deixar aqui as minhas homenagens a

V. Exa. e a sua família. Quando aqui cheguei, Celise, em fevereiro de 2003, ainda

cabeludo, a barba não estava branca – olhem que já se passaram muitos anos, não

é, Rogério? –, procurei me espelhar na conduta e na maneira de ser de algumas

pessoas deste Parlamento, mesmo discordando de questões ideológicas. E o José

Henrique foi  uma dessas  pessoas,  pela  forma serena como conduzia  a  sua vida

pública, pela maneira transparente, por ser um deputado sempre muito acessível e

atencioso,  não  só  com  os  colegas,  neste  Plenário,  mas  com  todos  os  que  o

procuravam, com os colegas da Assembleia, como disse o deputado Durval Ângelo,

servidor  de  carreira  que  era,  com  os  seus  eleitores,  as  pessoas  que  vinham  do

interior. José Henrique sempre foi para mim uma referência em todos os sentidos,

homem trabalhador; incansável; no bom sentido do termo, um escravo do mandato.

Ele sempre foi um dos espelhos, uma das referências que tive e tem feito muito falta

nesta Casa. Estes dois anos têm sido de muita saudade, não só minha, mas também,

tenho certeza disso, de todos que conviveram com ele, aqui no Plenário ou fora dele.

O exemplo que ele deixou vai permanecer com todos nós que com ele convivemos,

tenho a certeza de que posso falar aqui em nome da maioria. Era um homem de uma

conduta irretocável, que só fez bem à Assembleia, a Minas e aos mineiros. V. Exa. já

está e continuará fazendo aqui o que José Henrique fez, o que ele plantou ao longo

dos  anos  em  que esteve aqui  na  Assembleia  Legislativa.  Quero  prestar  a  minha

homenagem a V. Exa. e, na sua pessoa, a ele e a sua família que está aqui nas

galerias nos acompanhando. Digo isso do fundo de meu coração: ele foi uma das

pessoas em quem procurei me espelhar aqui desde o dia 1º/2/2003.

A deputada Celise Laviola – Agradeço, deputado. Quero dizer que me sinto feliz em

ver que a amizade que meu pai teve com seu pai segue conosco. Obrigada.
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O  deputado  Rogério  Correia  –  Deputada  Celise,  em  primeiro  lugar,  quero

parabenizá-la por fazer essa homenagem ao ex-deputado José Henrique e também

dizer  que  é  uma  honra  tê-la  aqui  como  colega.  V.  Exa.  tem  características  já

demonstradas que o José Henrique tinha. Não convivi com o ex-deputado Laviola,

como parlamentar, mas conheço o trabalho dele e sei que essas características vêm

dele. Quando o Laviola era deputado, eu ainda estava no movimento sindical, como

professor, e era sempre bem recebido por ele aqui na Assembleia Legislativa, como

liderança  do  movimento  sindical.  Uma  característica  que  conheci  muito  do  José

Henrique é a dedicação às suas bases. Era impressionante como o José Henrique se

dedicava às suas bases e  como era querido por  todos.  José Henrique não tinha

adversários, inimigos. Por isso, quando ele era candidato à Mesa da Assembleia, as

votações eram unânimes, não havia resistência ao nome dele.  O carinho que ele

tinha com as bases a gente vê agora em V. Exa. e no seu mandato: o carinho que

tem  com  as  professoras  do  Leste  de  Minas,  de  quem  cuida  muito.  Então  essa

continuidade do trabalho do Laviola e do José Henrique é fundamental, e V. Exa. está

aqui  muito  apta  para  fazer  isso.  Fico  muito  feliz  por  termos  sido  colegas  no

Parlamento. Tinha por José Henrique um carinho muito grande. Além de tudo, ele foi

meu colega, meu vizinho, meu amigo de infância. Ele morou, durante muito tempo, no

Bairro Carlos Prates, na Rua Monte Santo, onde minha mãe mora até hoje. Então eu

e José Henrique fomos vizinhos. Tenho uma história que já contei à Celise. O José

Henrique mudou-se depois do bairro, e continuamos lá. Jogamos muita bola juntos.

Ele era da nossa turma de meninos, lá da rua. Então o José Henrique mudou-se, ele

era de Conselheiro Pena, voltou para lá, e não o vi mais. Um dia fui eleito vereador,

ele já era vereador de Belo Horizonte. Havia campanha de deputado estadual, e vi

um cartaz com o retrato do José Henrique, dizendo que ele havia sido eleito com não

sei quantos mil votos. Olhei, e era o José Henrique mesmo. Pensei: “Mas o José

Henrique?”. Sem me dizer nada, José Henrique já tinha sido eleito deputado estadual.

Eu era vereador, vim à Assembleia fazer uma visita ao Zé Henrique e não esperava

ser colega dele posteriormente nesta Casa. Então, tínhamos um grau de amizade

muito  grande.  Fico  muito  contente  de  você  estar  aqui  e  eu  poder  fazer  essa

homenagem  que  o  Zé  Henrique  tanto  merece.  Parabéns,  deputada  Celise.  Um
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grande abraço ao nosso Zé Henrique, esteja ele onde estiver, com certeza fazendo o

bem que ele sempre fez.

A deputada Celise Laviola – Agradeço muito, deputado. Lembro-me de que ele tinha

tanta intimidade com o  senhor  que,  para pedir  o voto para vice-presidente,  ele o

incomodou em Porto Seguro, e eu estava ao lado dele nessa hora. Lembro-me disso.

O presidente – Deputada Celise, também não poderia deixar de me associar a essa

dupla  homenagem que você presta  aqui  hoje  neste  Plenário,  embalada  pelo  seu

sentimento de afetividade familiar. Este é um momento especial também para nós

porque estamos sintonizados há muitos anos com sua família, por intermédio de seu

pai,  que nos deu exemplo.  Tive o privilégio de conviver  por um mandato com Zé

Laviola.  Aquele  Zé  Laviola  aberto,  amigo  do  povo,  com  uma  versatilidade  muito

grande,  entendendo  todas  as  dimensões  da  política,  buscando  sempre  o

entendimento e o conhecimento de tudo. Ele nos deixou e deixou à sua família um

grande legado, o legado de representante do povo, o legado de um grande pai de

família,  um  grande  esposo.  Amado  pelo  povo  da  sua  região,  ele  fez  história  na

Assembleia, talvez a história mais bonita daqui, sem desfazer dos outros deputados,

em relação à parte de representatividade, mas principalmente do humanismo, que é o

que caracteriza o ser  humano. Dizem que as ciências humanas a gente tem que

compreender, não se pode descrever e às vezes é até difícil explicar, mas seu pai

sabia ser um cientista humano, explicar às pessoas como deve ser a vida, como deve

ser a representação, como deve ser a família. E você herdou todo esse patrimônio,

que, agora, tem de levar à frente. A gente tem de cumprimentá-la, pois é uma grande

revelação  nesta  Casa  não  só  como mulher,  mas  como grande  deputada,  com  a

mesma sensibilidade e o mesmo entendimento de seu pai. Agora, lembrando o José

Henrique.  Ele  foi  meu  companheiro  por  vários  mandatos.  Pertencemos  à  Mesa

anterior.  Sempre segui  os  seus ensinamentos,  a sua serenidade.  Muitas  vezes  a

gente não dá conta de representar da mesma forma, mas ele era um amigo especial,

às vezes até confidente. Temos muita identidade, e ele tinha uma grande identidade

com as diferenças.  Do berço ao túmulo, escrevemos uma história.  Primeiro, foi  a

história  de  seu  pai,  esse  grande  livro,  que  tem  mais  um  capítulo,  outro  livro

superpondo-se a  ele,  o livro  do  Zé Henrique,  que deixou uma história  linda aqui,



1169
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

escrita, sobretudo, com humanidade, com uma grande representatividade. Ele seguiu

os  passos  do  seu  pai  exemplarmente  e  aqui  cumpriu  a  sua  missão.  Desde  a

hierarquia menor, pois sabemos da história dele, trabalhando no gabinete de seu pai,

depois cresceu e virou deputado. E não podia ser de outra forma, porque ele herdou

toda aquela  forma de trabalhar  de seu pai,  pela convivência.  Certamente Deus o

chamou numa hora em que nenhum de nós esperava, mas quem somos nós para

adivinhar, vamos dizer assim, os desígnios de Deus? Pertence a Deus, que é o único

ser  absoluto,  perfeito.  Dentro  das  nossas  fragilidades,  dentro  das  nossas

imperfeições, o Zé Henrique foi grande. Foi quase perfeito, porque ele é adorado e

idolatrado por todos daqui. Todo mundo tem uma bela admiração por todo trabalho

que ele exerceu, pela facilidade de tratar as pessoas e desempenhar o seu papel de

deputado. Ele cumpriu o seu desiderato durante o tempo em que conviveu conosco.

Certamente,  Deus  tem  outras  missões  para  ele.  A  morte,  na  verdade,  é  um

desdobramento da vida. Não existe morte. Existe, sim, o desdobramento. São fases,

capítulos da própria vida. Acreditamos que ele construiu sua imortalidade, durante o

período  em  que  viveu,  em  todas  dimensões,  na  dimensão  dos  municípios  que

representou, na dimensão humana, como pai de família.  Agora temos a noção do

dever cumprido que ele desempenhou fielmente e exemplarmente. Ele deixou um

grande vácuo aqui para nós. Ele se tornou imortal, como seu pai, representando para

nós uma inspiração para que pudéssemos continuar aqui levando à frente este Poder

Legislativo, lembrando sempre o cenário deste Plenário.  Acostumei a olhar para o

José Henrique, para o seu pai, e é com essa inspiração que quero te dar um abraço e

desejar felicidades para V. Exa. e homenageá-la nesta data, com muita saudade, sim,

mas sabendo que compete a nós levar para a frente todos os ideais do seu pai, do

José  Henrique  e,  agora,  o  seu  ideal,  juntamente  conosco.  Um  grande  abraço.

Felicidades.

A deputada Celise Laviola – Quero agradecer, meu querido presidente, e dizer que

essas palavras, vindas do senhor, são especialmente significativas para mim.

O presidente – Pois não, obrigado.

O  deputado  Wander  Borges  –  Estamos  vendo  que  não  há  quórum  para  dar

continuidade aos trabalhos. Gostaria de solicitar a V. Exa. o encerramento de plano.
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O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

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

em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  4/2015,  uma  vez  que

permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 20

horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 17/2015

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 30/2015, publicada em 9/6/2015 no Diário do Legislativo,

o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do art. 62, XXIII,

“d”, da Constituição do Estado, a indicação do Sr. José Francisco Vieira de Seniuk ao

cargo  de  diretor-geral  do  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas

Gerais – Detel-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.

Tendo esta comissão realizado arguição pública do Sr.  José Francisco Vieira de

Seniuk, na qual o sabatinado respondeu com clareza às questões propostas pelos

parlamentares,  restou  demonstrado  que  o  indicado  possui  experiência  e

conhecimento suficientes para assumir a diretoria-geral do Detel-MG.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  José

Francisco Vieira de Seniuk para o cargo de diretor-geral do Departamento Estadual

de Telecomunicações de Minas Gerais – Detel-MG.
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Sala das Comissões, 20 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Nozinho.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  deputado  Durval  Ângelo,  o  Projeto  de  Resolução  nº  11/2015,

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 Estadual João Batista.

Publicada no Diário do Legislativo em 8/5/2015, a matéria foi distribuída à Comissão

de Constituição e Justiça, à Mesa da Assembleia e à Comissão de Direitos Humanos,

para parecer.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1

e  2,  então  apresentadas,  a  proposição  vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para

receber parecer, nos termos do art. 194, combinado com os arts. 188, 190 e 195, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva instituir a Comenda de Direitos Humanos Dona Helena

Greco, com vistas a distinguir pessoas físicas e jurídicas cuja atuação na promoção,

defesa, garantia e resgate dos direitos humanos mereça destaque especial. Foram

previstas duas categorias: a Medalha Especial de Direitos Humanos José Roberto

Rezende, destinada às pessoas físicas, e a Medalha Especial de Direitos Humanos

Deputado João Batista, destinada às pessoas jurídicas.

A proposição prevê, entre outros, que a comenda será entregue anualmente pelo

presidente  da  ALMG  na  primeira  quinzena  de  dezembro  e  que  o  número  de

agraciados será de no máximo cinco por ano, vedada a concessão de mais de uma

premiação à mesma pessoa. O texto em análise também dispõe sobre a criação do

Comitê  da  Comenda  de  Direitos  Humanos  Dona  Helena  Greco,  a  cargo  da
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administração  da  homenagem  e  da  indicação  dos  agraciados,  e  sobre  sua

composição.

A Comissão de Constituição e Justiça, não obstante ter apresentado duas emendas

visando à adequação técnico-jurídica da proposição em tela, evocou a Constituição

Estadual, no seu art. 62, III, o qual estabelece a competência privativa da ALMG para

dispor  sobre  sua  organização  e  funcionamento  por  meio  de  resolução.  Ademais,

evidenciou que inexiste “regra instituidora de reserva de iniciativa a servir de óbice a

que  qualquer  deputado  deflagre,  individualmente,  o  processo  legislativo”  sobre  a

matéria em exame e que “não caberia invocar o disposto no art. 66, I, ‘d’, segundo o

qual há reserva de inciativa da Mesa da Assembleia para dispor sobre a organização

e o funcionamento da Secretaria da Assembleia”,  pois “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”.

Além  dos  dispositivos  constitucionais  supracitados,  cumpre  aqui  ressaltar  a

Subseção III (do Projeto de Resolução) da Seção III (do Projeto) do Capítulo I (da

Proposição) do Título VII (do Processo Legislativo) do Regimento Interno desta Casa

no que diz respeito ao pronunciamento deste órgão colegiado acerca do projeto em

exame. Essa subseção estipula  que:  "o projeto de resolução destina-se a regular

matéria da competência privativa da Assembleia Legislativa" (art. 194); "a resolução é

promulgada pelo presidente da Assembleia, (...) sendo assinada também pelo 1º e 2º-

Secretários"  (art.  196);  "a  resolução  aprovada  e  promulgada  nos  termos  deste

Regimento  tem  eficácia  de  lei  ordinária"  (art.  199).  Portanto,  tais  dispositivos

corroboram o já previsto constitucionalmente. Além disso, o art. 195 estabelece que

"aplicam-se  ao  projeto  de  resolução  as  disposições  relativas  ao  projeto  de  lei

ordinária"; no entanto, o art. 190 define que "o projeto de lei que verse sobre data

comemorativa e homenagem cívica tramita em turno único"; diante dessas questões,

é  possível  concluir  que  a  proposição  em  comento  não  esbarra  em  quaisquer

impedimentos no tocante a sua tipologia ou tramitação.

Faz-se mister apontar, ainda, que os aspectos formais a serem ajustados a fim de
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tornar o projeto de lei em tela mais adequado já foram feitos quando de sua análise

pela Comissão de Constituição e Justiça. Afinal, a Emenda nº 1 dispõe que o comitê

encarregado  da  premiação  seja  constituído,  em  caráter  permanente,  apenas  por

membros do próprio Poder Legislativo (especificamente integrantes da Mesa e da

Comissão de Direitos Humanos da Casa), sendo facultada ao presidente da ALMG a

possibilidade de convidar para participar desse comitê titulares de entidades e órgãos

externos à Assembleia (em vez do originalmente proposto, de se terem tais titulares

como membros permanentes, o que extrapolaria o âmbito de incidência normativa de

um projeto de resolução). Além disso, a supressão do art. 5º, sugerida por meio da

Emenda nº 2, também se mostra necessária e apropriada, pois não é pertinente, em

normatização  genérica,  abstrata  e  impessoal,  a  indicação  dos  agraciados  pela

comenda em determinado ano.

Tais  ponderações  figuram  como  lastreadoras  da  adequação  da  proposição  em

análise quanto a sua forma, tipologia e tramitação, cumprindo, portanto, a este órgão

colegiado opinar por sua aprovação, com as alterações sugeridas pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Conclusão

Em  face do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno único,  do  Projeto  de

Resolução nº 11/2015 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 10 de agosto de 2015.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/2015

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Resolução  nº  1.889/2011,  institui  a  Medalha

Assembleia Legislativa de Jornalismo.

A proposição  foi  examinada,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.
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Cabe  agora  a  esta  comissão  emitir  seu  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XII,

combinado com os arts. 188 e 195, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Resolução  nº  15/2015  pretende  instituir  a  Medalha  Assembleia

Legislativa de Jornalismo, a ser conferida anualmente aos profissionais da imprensa

que  se  destacarem  na  publicação  de  reportagens  sobre  as  atividades  do  Poder

Legislativo nas categorias jornal, rádio e televisão. A iniciativa tem como finalidade

incentivar  a  divulgação  da  atividade  parlamentar  e  motivar  os  profissionais  da

imprensa em sua missão de bem informar a população.

A comenda será entregue, anualmente, pelo presidente da Assembleia Legislativa,

em  reunião  especial,  na  semana  em  que  ocorrer  o  dia  10  de  setembro,  Dia

Internacional da Imprensa, e os agraciados serão escolhidos por meio de concurso.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada por membros da Mesa e da

Comissão de Cultura, além de profissionais da área de comunicação, representantes

das  associações  e  sindicatos  da  categoria  e  dos  cursos  de  ensino  superior  de

comunicação social.

Em  sua  análise,  no  exercício  do  controle  preventivo  de  constitucionalidade,  a

Comissão de Constituição e Justiça opinou pela aprovação do projeto com a Emenda

nº 1, que apresentou para aprimorar o texto original.

No que tange à análise de mérito da matéria, é oportuno lembrar que a Resolução

nº 738, de 1965, alterada pela Resolução nº 786, de 1966, instituiu, no âmbito desta

Casa, o Prêmio de Jornalismo Assis Chateaubriand, com o objetivo de “destacar o

Poder  Legislativo  como  instrumento  insubstituível  na  mecânica  do  governo

democrático, representativo e republicano, dentro das tradições do mundo ocidental”.

Esse prêmio destinava aos vencedores valores em cruzeiros – moeda corrente da

época – e podia ser concedido a jornalistas, estudantes e diplomados que tivessem

publicado trabalhos em jornais, revistas e periódicos editados no Brasil.

Também a Resolução nº  808,  de 1967,  criou  o  Prêmio Hipólito  José da Costa,

destinado  a  “laurear  os  melhores  trabalhos  de  rádio  e  televisão,  ressaltando  a

importância  do  Poder  Legislativo  como  essência  do  regime  democrático
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representativo”. Sua concessão obedece aos termos e condições estabelecidos para

o Prêmio de Jornalismo Assis Chateaubriand.

As  Resoluções  nºs  738  e  808,  condizentes  com  o  contexto  da  época  de  sua

publicação, encontram-se superadas, por ter sido alterada a moeda corrente do País

e  por  ambas  as  normas  considerarem  como  escola  de  jornalismo  apenas  a

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, única instituição que oferecia,

à época, a formação superior na área.

Assim, é adequada a proposta do projeto em exame, de promulgar resolução com a

finalidade  de  unificar  e  atualizar  os  parâmetros  do  prêmio  a  ser  concedido  pelo

Legislativo aos autores de reportagens sobre a atuação do Poder e sua importância

para a sociedade, uma vez que o art. 6º da proposição revoga as Resoluções nºs

738, de 1965, e 808, de 1967.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 15/2015

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Deiró Marra, presidente – Anselmo José Domingos, relator – Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.773/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, a proposição de lei em epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  5.558/2014,  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Amigos  Voluntários  de  Várzea  da  Palma  –

AAVVPMG –, com sede no Município de Várzea da Palma.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/5/2015  e  distribuída  às

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

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  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 1.773/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos Voluntários de Várzea da Palma – AAVVPMG –, com sede no

Município de Várzea da Palma.

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.  4º  veda  a

remuneração  de  seus  dirigentes,  e  o  art.  19  determina  que,  no  caso  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sem fins

econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.773/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  João  Alberto,  relator  –  Antônio  Jorge  –  Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 27/2015

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em estudo, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.710/2011, institui, no âmbito dos hospitais

da rede pública de saúde do Estado, o Programa Cirurgia Plástica Reconstrutiva de

Mama.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  e foi  analisada preliminarmente pela
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primeira  delas,  que concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade da

matéria, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Tendo em vista a semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 524/2015, também

de autoria do deputado Doutor Wilson Batista, foi  anexado a esta proposição, em

cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º do Regimento Interno.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir, nos hospitais da rede pública de saúde de

Minas Gerais, o Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama, destinado às

mulheres que sofreram mutilação parcial ou total da mama, decorrente do tratamento

de câncer. Nos termos do projeto, o Poder Executivo deverá, mediante regulamento,

implantar  o  programa  em  todas  as  suas  fases  e  especificidades  científicas,

estabelecendo as ações necessárias para tal. A proposição também autoriza o Poder

Executivo a firmar convênios com entidades públicas ou privadas para a criação de

um Centro de Estudos para o Aperfeiçoamento de Técnicas Cirúrgicas Aplicadas à

Reconstrução Mamária.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – Inca –, o câncer de mama é o

segundo tipo de carcinoma mais frequente no mundo, e o mais prevalente entre as

mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. No Brasil, as taxas de

mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a

doença  ainda  é  diagnosticada  em  estágios  avançados.  Na  população  mundial,  a

sobrevida média após cinco anos é de 61%.

O Inca estima que em 2014 houve aproximadamente 57.000 casos novos de câncer

de mama no Brasil. Em 2010 foram notificadas 12.852 mortes causadas pela doença.

O câncer de mama também atinge os homens e, como nesses casos a doença é

diagnosticada em um estágio bem avançado, o percentual de cura entre os pacientes

do sexo masculino é baixo.

A ciência avançou muito na  abordagem do câncer  de mama nos últimos  anos,

principalmente  no  que  diz  respeito  a  cirurgias  menos  mutilantes,  e  tem  buscado

individualização  do  tratamento.  Para  esse  tratamento  individualizado,  são
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considerados o estadiamento (fase de extensão) da doença, as características da

doença e as condições do paciente (idade,  status da menopausa, comorbidades e

preferências). Quanto mais cedo é diagnosticado, maiores são as chances de cura.

Porém, quando são detectadas metástases (focos da doença em locais distantes do

órgão de origem), o tratamento tem como objetivo prolongar a sobrevida da paciente

e melhorar a sua qualidade de vida.

As modalidades de tratamento são as seguintes: 1) local – cirurgia e radioterapia; e

2)  sistêmica  –  quimioterapia,  hormonioterapia  e  terapia  biológica  (consumo  de

alimentos ricos em fibras em todas as refeições, diminuição do consumo de gordura,

eliminação do tabagismo e desintoxicação do organismo).

O tratamento cirúrgico do câncer de mama é indicado para qualquer tipo de tumor

na mama, independentemente do tamanho. Esse tratamento aumenta as chances de

cura para a doença e por isso pode ser indicada a mastectomia total ou parcial –

dependendo do tamanho  da  mama e  do  tumor  –,  além da retirada  dos  gânglios

linfáticos da região axilar para evitar possíveis metástases. Em função da importância

da mama, sempre que possível é recomendável preservar o órgão ao máximo, com a

realização de uma cirurgia conservadora (setorectomia).

A retirada parcial  ou total  da mama ocasiona respostas emocionais  diversas do

paciente, sobretudo de mulheres, em função da dificuldade de lidar com o próprio

corpo depois da cirurgia. É recorrente o sentimento de medo de não ser mais atraente

sexualmente  e  a  sensação  de  diminuição  da  feminilidade.  A mulher  pode  vir  a

apresentar  uma série de dificuldades ao reassumir  a sua vida profissional,  social,

familiar e sexual, e a depressão pode facilmente se instalar.

Para atenuar esses efeitos, tanto a mastectomia quanto a setorectomia podem ser

seguidas de uma cirurgia plástica de reconstrução – imediata ou não –, para que a

mama mantenha o aspecto estético mais próximo possível do desejado pela paciente.

Nesse procedimento, são utilizados retalhos com músculos e pele de outra região do

corpo, geralmente de locais menos expostos, como glúteos, abdômen e dorso, assim

como implantes de próteses expansoras, implantes de silicone ou, ainda, próteses

expansoras com silicone. Apesar dos resultados variáveis – sensibilidade diminuída,

cicatrizes aparentes e assimetria, entre outros fatores –, a reconstrução mamária é
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um  procedimento  que  contribui  para  melhorar  a  autoestima,  a  autoconfiança  e  a

qualidade de vida da mulher que perdeu a mama devido ao câncer ou a qualquer

outra situação.

Em relação à  reconstrução mamária,  estudo publicado na Revista  Brasileira  de

Cancerologia  em  2005  mostra  que  o  resultado  estético  e  o  custo-benefício  são

melhores se esse tipo de intervenção é realizado imediatamente após a cirurgia do

que  algum  tempo  depois.  De  acordo  com  as  estatísticas,  68%  das  pacientes

submetidas à reconstrução imediata ficaram muito satisfeitas com o resultado estético

da cirurgia. Além disso, quando se compara o impacto psicológico da mastectomia

em  pacientes  que  se  submeteram  à  reconstrução  imediata  das  mamas  e  em

pacientes que optaram pela reconstrução tardia constata-se, neste último grupo, nível

mais  elevado  de  sofrimento  psíquico  e  rebaixamento  das  funções  psíquicas

decorrentes  de  autoimagem  depreciativa.  (Informações  disponíveis  em

<http://www.inca.gov.br/rbc/n–51/v02/pdf/revisao1.pdf>; acesso em: 5/5/2015.)

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressaltou  a

competência  concorrente  entre  União,  Estados  e  municípios  para  legislar  sobre

proteção e defesa da saúde. Essa comissão também apontou o direito constitucional

das mulheres à cirurgia de reconstrução de mama, uma vez que se trata de um

procedimento  indispensável  à  manutenção  de  sua  saúde,  e  citou  os  dispositivos

legais que já asseguram o referido direito, como a Lei Federal nº 9.797, de 6/5/1999,

que obriga as unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, por meio de sua

rede  de  unidades  públicas  ou  privadas,  a  prestar  serviços  de  cirurgia  plástica

reparadora  de  mama.  Essa  norma  foi  alterada  pela  Lei  Federal  nº  12.802,  de

24/4/2013, que determina a efetuação de mastectomia e reconstrução mamária no

mesmo procedimento cirúrgico, caso haja condições técnicas para isso. No caso de

impossibilidade  de  reconstrução  imediata,  a  lei  estabelece  que  a  paciente  será

encaminhada para acompanhamento e terá garantida a realização da cirurgia assim

que estiver em condições clínicas para isso.

Em que pese a existência de normas federais  sobre a matéria,  a Comissão de

Constituição e Justiça considerou que o tema carece de regulamentação quanto ao

aspecto  da  exigência  de  motivação  por  parte  do  médico  quando  da  sua  não
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realização, permitindo-se o futuro controle da legalidade do ato, conforme disposto no

Projeto de Lei nº 524/2015, anexado à proposição em análise.  Por essa razão,  a

comissão anterior manifestou-se favoravelmente à proposição em comento na forma

do Substitutivo nº 1, que reproduz os dispositivos do Projeto de Lei nº 524/2015, por

considerá-los inovadores e compatíveis com o ordenamento jurídico.

Além disso, o Substitutivo nº 1 retira da proposição os dispositivos que estabelecem

obrigações ao Poder Executivo e que o autorizam a celebrar convênio com entidades

públicas  e  privadas  de  ensino  superior  para  o  aperfeiçoamento  das  técnicas

cirúrgicas  existentes,  tendo  em  vista  o  princípio  constitucional  de  separação  dos

poderes.  No  entendimento  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  é  necessário

também retirar da proposição a exigência de que a justificativa para a não realização

simultânea  da  cirurgia  reconstrutiva  constasse  em  laudo  médico,  a  fim  de  evitar

questionamentos  sobre  a  interferência  da  norma  na  prática  clínica,  já  que  a

regulamentação das profissões é de competência privativa da União.

Julgamos  pertinentes  as  alterações  propostas  pela  comissão  anterior  e  somos

favoráveis à aprovação da matéria do ponto de vista do mérito, pois entendemos que

os  resultados  da  cirurgia  reconstrutiva  da  mama realizada imediatamente  após  a

mastectomia ou setorectomia podem reduzir os impactos físicos e emocionais desses

procedimentos. Contudo, a fim de aprimorar a redação do texto e tornar mais claros

os comandos da norma, apresentamos o Substitutivo nº 2 à proposição ao final deste

parecer. Além disso, por sugestão do relator, foram acrescentados os arts. 3º e 4º ao

Substitutivo  nº  2,  estabelecendo que a  Secretaria  de  Estado  de Saúde  oferecerá

gratuitamente curso de aperfeiçoamento em cirurgia plástica reconstrutiva de mama,

dirigido  a  mastologistas,  e  que  poderá  complementar  o  pagamento  das  cirurgias

plásticas reconstrutivas de mama em até 150% do valor constante na tabela única de

procedimentos do SUS.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 27/2015, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
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SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama

pelas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS – na situação que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  unidades  integrantes  do  Sistema Único  de  Saúde  –  SUS –  ficam

obrigadas, nos termos da Lei Federal nº 9.797, de 6 de maio de 1999, a realizar

cirurgia  plástica  reconstrutiva  de  mama  nas  mulheres  que  foram  submetidas  a

mastectomia total ou parcial decorrente de tratamento de câncer.

Art. 2º – Atestadas, em laudo médico, condições técnicas e clínicas favoráveis, a

cirurgia  plástica  reconstrutiva  de  mama,  bem  como os  procedimentos  em  mama

contralateral e as reparações do complexo aréolo-mamilar, será efetuada, mediante

autorização expressa da paciente, no mesmo ato cirúrgico da mastectomia total ou

parcial.

Parágrafo único – No caso de a cirurgia plástica reconstrutiva de mama não ser

realizada no mesmo ato cirúrgico da mastectomia, deverão ser adotados os seguintes

procedimentos:

I – o médico responsável pela mastectomia apresentará documento justificando a

não realização da cirurgia plástica reconstrutiva;

II – a paciente será encaminhada para acompanhamento clínico e, atestadas as

condições técnicas e clínicas a que se refere o caput, terá garantida a realização da

cirurgia plástica reconstrutiva.

Art. 3º – A Secretaria de Estado de Saúde oferecerá gratuitamente, no prazo de

quatro meses contados da data de publicação desta lei, curso de aperfeiçoamento em

cirurgia plástica reconstrutiva de mama dirigido a mastologistas.

Art. 4º – A Secretaria de Estado de Saúde poderá complementar o pagamento das

cirurgias plásticas reconstrutivas de mama em até 150% do valor constante na tabela

única de procedimentos do SUS.

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.
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Arlen Santiago, presidente e relator – Ricardo Faria – Glaycon Franco – Carlos

Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 921/2015

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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.

Distribuído  às  Comissões  de Constituição e  Justiça,  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial  e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  o projeto foi  analisado

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe, agora, a esta comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

Os  Municípios  de  Barão  do  Monte  Alto,  Eugenópolis,  Patrocínio  de  Muriaé,

Miradouro, Muriaé, São Francisco do Glória e Vieiras, na Zona da Mata, compõem a

região considerada polo na piscicultura ornamental, sendo responsável por 70% da

produção de peixes no Brasil, segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – Seapa.

O Município de Muriaé é o que mais se destaca nesse polo espontâneo. Segundo

dados da Associação de Aquicultores de Patrocínio de Muriaé – Aaquipam –, existem

mais de 350 produtores na região, prevalecendo pequenos criatórios de 2 a 3ha em

média.  A  produção  anual  é  de  cerca  de  950  mil  unidades  em  4.500  tanques,

destacando-se  as  espécies  beta,  acará-bandeira,  tricogaster,  barbus-tigre,  tetra  e

guppy.

Normalmente  praticada  em  regime  familiar,  a  piscicultura  ornamental  apresenta

baixo custo de produção e a vantagem de exigir áreas restritas, como aquários ou

caixas d’água, configurando-se como uma importante atividade geradora de renda.

Entretanto, percebe-se que a cadeia produtiva dessa atividade na região da Zona da
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Mata mineira poderia ser potencializada com uma melhor organização, pois ainda há

pouca  interação  entre  os  segmentos  de  produção,  de  insumos  (nutrição,

medicamentos,  instrumentos,  equipamentos,  utensílios,  etc.)  e  de  serviços

(assistência técnica, desenvolvimento e pesquisa, inovação, entre outros).

A desarticulação da cadeia produtiva da piscicultura ornamental na Zona da Mata

indica a necessidade de intervenção do poder público, por meio de políticas públicas

direcionadas para a organização da produção e para a qualificação dos produtores a

partir  de  transferência  de  tecnologia,  produção  de  conhecimento  e  assistência

técnica.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentado com a

finalidade de adequar  a  proposição à  técnica  legislativa.  Além disso,  acrescentou

atribuições do poder público, objetivos do polo e propôs a ampliação de sua área de

abrangência, antes restrita à microrregião de Muriaé, incluindo outros municípios da

Zona da Mata.

A redação do art. 3º também foi alterada: no inciso II, ao abordar a destinação de

recursos para a pesquisa, assistência técnica e extensão rural, foi acrescido o trecho

“observadas as previsões e limitações orçamentárias”.

O  Substitutivo  nº  1  também  suprimiu  o  art.  5º,  que  determinava  ao  Executivo

Estadual  a  incumbência  de  enviar  semestralmente  à  ALMG os dados  estatísticos

relativos ao polo.

O impacto esperado com a estruturação desse polo de incentivo é o favorecimento

do  desenvolvimento  socioeconômico  da  Zona  da  Mata  e,  especialmente,  da

microrregião de Muriaé. A implementação das medidas previstas poderá beneficiar

mais de 350 produtores e estimular o aprimoramento da organização da cadeia de

piscicultura  ornamental  no  Estado,  tornando-a  mais  forte,  coesa,  competitiva  e

preparada para atender às demandas e exigências do mercado consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 921/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Inácio Franco, relator – Nozinho.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.676/2015

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  a proposição em epígrafe “dispõe sobre  a

proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte

remunerado individual de pessoas e dá outras providências”.

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto foi analisado

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora  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  em  epígrafe  proíbe  o  transporte  remunerado  de  pessoas  em

veículos  particulares  cadastrados  por  meio  de  aplicativos  especificamente  criados

para essa finalidade. Proíbe também a associação entre empresas administradoras

desses  aplicativos  e  empresas  comerciais  para  transporte  remunerado  de

passageiros em veículos que não atendam às exigências da Lei nº 15.775, de 17 de

outubro  de  2005,  que  “regulamenta  o  serviço  público  de  transporte  individual  de

passageiros por táxi em região metropolitana e dá outras providências”.

Segundo argumenta o autor da proposição, ainda que seja inegável  o valor  das

novas tecnologias para o aprimoramento dos serviços, é inadmissível que elas sejam

utilizadas em completo desacordo com a lei vigente.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que, em

face do ordenamento jurídico vigente, é ilegal o transporte remunerado de pessoas

em veículos particulares sem a aquiescência do poder público, por isso posicionou-se

favoravelmente ao projeto, por meio do qual se busca coibir o exercício de atividade

que, se exercida sem controle e fiscalização do poder público, pode colocar em risco

o cidadão mineiro.

Passamos agora à análise da matéria no que tange à competência desta comissão.

O transporte individual de passageiros realizado com o uso de carros cadastrados
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em aplicativos constitui uma realidade que o poder público não pode desconhecer e,

assim como o tradicional serviço prestado por táxis, é atividade de natureza privada,

a qual, em vista das potenciais consequências que encerra, demanda a intervenção

normativa  do  Estado  para  que  sejam  delineados  os  limites  legais  para  o  seu

exercício.

Segundo  a  Lei  Federal  nº  9.503,  de  1997,  que  institui  o  Código  de  Trânsito

Brasileiro – CTB –, “os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou

coletivo  de  passageiros,  deverão  satisfazer,  além  das  exigências  previstas  neste

Código,  às  condições  técnicas  e  aos  requisitos  de  segurança,  higiene e  conforto

estabelecidos  pelo  poder  competente  para  autorizar,  permitir  ou  conceder  a

exploração  dessa  atividade”.  Também,  “os  veículos  de  aluguel,  destinados  ao

transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados

em  qualquer  serviço  remunerado,  para  registro,  licenciamento  e  respectivo

emplacamento de característica comercial,  deverão estar  devidamente autorizados

pelo poder público concedente”.

O transporte intermunicipal de passageiros de competência do estado-membro é o

transporte  metropolitano  –  aquele  exercido  no  âmbito  da  região  metropolitana,

instituída pelo Estado com base na previsão contida no § 3º do art. 25 da Constituição

da  República  –  e  o  transporte  intermunicipal  propriamente  dito,  realizado  entre

municípios não abrangidos por região metropolitana.

Em Minas Gerais, o transporte metropolitano é regulamentado pela Lei nº 15.775,

de 17 de outubro de 2005, que estabelece, em seu art. 5º, que o serviço de transporte

individual  de passageiros  poderá  ser  prestado por  terceiros,  mediante  permissão,

obtida  por  meio  de  licitação.  Por  sua vez,  o  transporte  individual  de  passageiros

realizado  entre  municípios  não  abrangidos  por  região  metropolitana  não  possui

regulamentação  em  lei  específica,  mas  a  atividade  pode  ser  exercida  mediante

autorização do poder público, conforme se depreende do inciso I do art. 2º da Lei nº

19.445,  de 2011,  que “estabelece normas para coibir  o transporte metropolitano e

intermunicipal clandestino de passageiros no Estado”:

“Art.  2º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  clandestino  o  transporte
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metropolitano ou intermunicipal  remunerado de passageiros,  realizado por  pessoa

física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel, que:

I  –  não  possua  a  devida  concessão,  permissão  ou  autorização  do  poder

concedente;”.

Assim,  em  relação  ao  transporte  individual  de  passageiros  de  competência  do

Estado,  tanto  no  âmbito  da  região  metropolitana,  quanto  entre  municípios  não

abrangidos por ela, para o exercício da atividade, o particular deve possuir a devida

delegação do poder público. Para garantir que a atividade de transporte individual de

passageiros seja realizada com o controle e a fiscalização do poder público, de modo

a garantir  a  segurança e o melhor  atendimento dos usuários,  entendemos  que a

proposição deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.676/2015, no 1º turno, na forma

original.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2015.

Anselmo José Domingos,  presidente  e relator  – Dalmo Ribeiro  Silva  –  Gustavo

Corrêa.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  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  (Requerimento  nº

1.395/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

Brasópolis, que resultou na apreensão de drogas e na detenção de duas pessoas

(Requerimento nº 1.396/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão
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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

(Requerimento nº 1.399/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.401/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

cerca de 200kg de maconha (Requerimento nº 1.402/2015, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento nº

1.404/2015, do deputado Cabo Júlio);

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. (Requerimento nº 1.409/2015,

do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.410/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/6/2015, em Martinho Campos,

que resultou na apreensão de coldres, armas de fogo e munição e na detenção de

duas pessoas (Requerimento nº 1.497/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª

Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela
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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 (Requerimento nº 1.502/2015, do

deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.503/2015,

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 28/6/2015, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de

um menor e de drogas (Requerimento nº 1.504/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.505/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.506/2015, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. Rotam, na 228ª

Cia.  TM e na  14ª  Cia.  PM, pela  atuação em ocorrência,  em 12/7/2015,  em Belo

Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, balança, celulares, munição, armas

de  fogo,  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  oito  pessoas  (Requerimento  nº

1.560/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com a comunidade de Urucânia pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.613/2015, do deputado Thiago Cota);

de apoio aos moradores da Ocupação Vitória,  em Campo Florido,  em razão do

iminente cumprimento de decisão judicial de desocupação da área e da inexistência
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de  condições  de  preservação  de  direitos  sociais  básicos  para  as  950  famílias

envolvidas (Requerimento nº 1.615/2015, da Comissão de Participação Popular);

de  repúdio  à  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  contrária  à  renovação

automática  das  concessões  das usinas  hidrelétricas  de  Jaguara  e  de  São Simão

(Requerimento nº 1.724/2015, da Comissão do Trabalho);

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte pelo

transcurso  de seu 55º  aniversário  (Requerimento  nº  1.726/2015,  da  Comissão de

Turismo);

de aplauso ao Sr. Carlin Moura, prefeito municipal de Contagem, e à Sra. Letícia da

Penha Guimarães, secretária de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem, pela

publicação do Decreto nº  536,  de 26 de junho de 2015, que instituiu o Conselho

Municipal  dos  Direitos  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e  Transexuais

(Requerimento nº 1.755/2015, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso ao Sgt. PM Orlando Costa de Souza, lotado no 3º Pelotão da 23ª Cia.

da PMMG, pelo desempenho de suas funções policiais no Município de Itamarandiba,

em especial no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Requerimento nº

1.780/2015, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2015

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 19/8/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Rogério Correia

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Palavras do Deputado Rogério Correia – Palavras do Sr. Onaur Ruano – Palavras do

Sr. Vilson Luiz da Silva – Palavras do Sr. Alberto Ercílio Broch – Palavras do Sr. Sílvio

Cardoso Netto – Palavras do Sr. Eduardo José de Almeida – Assinatura de Contrato

de  Doação  de  Imóvel  –  Entrega  de  Selo  de  Identificação  da  Participação  da

Agricultura Familiar – Palavras do Sr. Patrus Ananias – Palavras do Governador do

Estado – Palavras do Presidente – Apresentação Musical – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da

Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes

– Antônio Jorge – Arnaldo Silva – Bosco – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio

Soares – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Deiró Marra – Dilzon

Melo  –  Dirceu  Ribeiro  –  Doutor  Jean Freire  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –

Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Felipe Attiê – Fred

Costa – Geisa Teixeira – Glaycon Franco – Inácio Franco – Iran Barbosa – Isauro

Calais  –  João Magalhães – Léo Portela –  Marília  Campos – Neilando Pimenta –

Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tito Torres –

Tony Carlos – Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 8h45min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

É  com  uma  satisfação  imensa  que  vemos  chegar  à  Assembleia  Legislativa  os
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movimentos sociais, que são recebidos com carinho e muita harmonia porque esta é

a Casa de vocês. Agora vamos receber os nossos ilustres convidados para iniciar a

nossa cerimônia. Com a palavra, o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

Ata

– O deputado Durval  Ângelo,  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 ao lançamento, em Minas Gerais, do Plano

Safra da Agricultura Familiar 2015-2016.

Composição da Mesa

O  locutor  –  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Fernando

Pimentel,  governador  do  Estado;  Patrus  Ananias,  ministro  de  Estado  do

Desenvolvimento  Agrário;  deputado  federal  Padre  João;  Glênio  Martins  de  Lima

Mariano, secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário; e João Cruz Reis Filho,

secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; a Exma. Sra. Adriana

Veiga Aranha, delegada federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Estado

de  Minas  Gerais;  os  Exmos.  Srs.  Gilson  de  Souza,  superintendente  da

Superintendência  Regional  do  Incra  em  Minas  Gerais;  e  Alberto  Ercílio  Broch,

presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura – Contag; a

Exma.  Sra.  Sandra  Maria  da  Silva,  presidente  da  Federação  das  Comunidades

Quilombolas  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  os  Exmos  Srs.  Vilson  Luiz  da  Silva,

presidente  da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas

Gerais  –  Fetaemg;  Eduardo  José  de  Almeida,  vice-presidente  da  Federação  dos

Trabalhadores  na  Agricultura  Familiar  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Fetraf  –,

representando  o  presidente,  Juseleno  Anacleto  da  Silva;  Sílvio  Cardoso  Netto,

dirigente estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST – de

Minas Gerais; Onaur Ruano, secretário Nacional da Agricultura Familiar no Ministério

do Desenvolvimento Agrário; e deputado Rogério Correia, autor do requerimento que

deu origem a esta solenidade.
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Registro de Presença

O locutor – Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

André Quintão, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; Nilmário

Miranda, secretário de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania; Odair José

da  Cunha,  secretário  de  Estado  de  Governo  de  Minas  Gerais;  Helvécio  Miranda

Magalhães  Júnior,  secretário  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão;  Tadeu  Leite,

secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana;  Rogério  Bellini  dos  Santos,  secretário  adjunto  de  Desenvolvimento

Econômico  do  Estado;  Heli  Siqueira  de  Azevedo,  superintendente  substituto  da

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, representando

o  ministro  do  Trabalho  e  Emprego,  Manoel  Dias;  Adhemar  Lopes,  secretário  de

Reordenamento Agrário do Ministério de Desenvolvimento Agrário; e Marcelo Lana

Franco, secretário adjunto de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte,

representando, neste ato, o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda.

Saudamos também os Srs. Amarildo Kalil, presidente da Emater, em cuja pessoa

saudamos  os  demais  representantes  da  Emater  que  o  acompanham;  Ricardo

Campos, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais  –  Idene;  Carlos  Calazans,  presidente  do  Instituto  Mineiro  de  Relações  de

Trabalho – Intrabalho; e Rui Werneck, presidente da Epamig; a nossa querida Liza

Prado,  presidenta da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais  –

Utramig – e ex-deputada desta Assembleia Legislativa; e os Srs. João Nilton Castro

Martins,  superintendente  estadual  do  Banco  do  Nordeste,  e  todos  os  que  o

acompanham;  César  Rocha  Goivinho,  gerente  de  mercado  do  Banco  do  Brasil;

Humberto  Freire  de  Carvalho,  superintendente  regional  do  Banco  do  Brasil;  e

Reinaldo Kazufumi Yokoyama, superintendente estadual.

Gostaríamos ainda de registrar a presença do ex-deputado Almir Paraca; da Sra.

Vanessa Gaudereto, superintendente estadual da Pesca; dos vereadores José Divino

de Melo,  de  Ituiutaba,  também diretor  regional  da  Fetaemg no Triângulo  Mineiro;

Pedro Patrus e Luiz Belchior, do Município de Ibiaí; Víctor Hugo, de Monte Carmelo, e

Adriano Ventura, de Belo Horizonte; e do Sr. Tancredo Naves, presidente da Rádio

Inconfidência.
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Execução do Hino Nacional

O locutor – Neste momento, convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Rogério Correia

Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  A companheirada  do  MST  foi  bem  recebida  na

Assembleia? Vocês tiveram uma noite bem-dormida? O deputado Adalclever Lopes,

nosso presidente, instalou um chuveiro quente. Antigamente era uma mangueira com

água  fria.  A companheirada  foi  agora  bem  recebida  aqui  e  também  na  Cidade

Administrativa. Acompanhei a bonita caminhada. Parabéns, turma do MST, que está

toda aqui para o lançamento do Plano Safra. Sejam bem-vindos à nossa Assembleia

Legislativa.

Cumprimento também a companheirada da Fetaemg, que tem hoje a Agriminas,

não é, Vilson? O Vilson é o presidente da Contag. Hoje haverá uma bonita festa.

Agradeço ao governo Fernando Pimentel o apoio que tem dado à Agriminas este ano.

Todos estão convidados a participar da Feira da Agricultura Familiar, com produtos

agroecológicos, sem veneno, não é, deputado Padre João? Essa feira tem o nosso

apoio e o apoio do ministro Patrus Ananias.

Saúdo os companheiros da Fetraf e do MAB. Ouviremos os servidores públicos,

que também reivindicam, já foram atendidos em parte e serão ainda atendidos, de

acordo  com  as  possibilidades  do  governo.  Um  grande  abraço  a  todos  os

companheiros e companheiras. Sejam bem-vindos à nossa Assembleia Legislativa.

Presidente, esta reunião de hoje dá um exemplo ao Brasil. Precisamos de harmonia

para que o País cresça, se desenvolva e retome o nível de crescimento que todos

nós  queremos.  É  óbvio  que  há  uma  crise  internacional  profunda,  que  é  a  do

capitalismo. É bom dizer isso com todas as letras. Esta é a crise do chamado projeto

neoliberal. Precisamos enfrentá-la com desenvolvimento econômico e com igualdade

social. Esse é o grande dilema e a necessidade do País.

Quando vemos o Plenário repleto de movimentos sociais e o governador do Estado

presente na Assembleia Legislativa, com o ministro de Estado, para fazer anúncios

para  a  agricultura  familiar  e  para  a  reforma agrária,  concluímos  que estamos  no

caminho certo.
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Inicialmente agradeço a todos os deputados e deputadas presentes. Pela pessoa

do nosso presidente, deputado Adalclever Lopes, e pela pessoa do nosso líder de

governo, deputado Durval  Ângelo,  agradeço a todos os deputados que assinaram

comigo  o  requerimento,  aprovado  por  unanimidade,  para  o  lançamento  do  Plano

Safra  nacional  e  do  primeiro  Plano  Safra  de  Minas  Gerais  aqui  na  Assembleia

Legislativa,  como tem  sido  tradição  desde  que  o  deputado  Padre  João  dirigia  a

Comissão de Política Agropecuária. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço

aos deputados a aprovação unânime desta reunião especial.

Cito  como  exemplo  a  harmonia  entre  os  Poderes  em  Minas  Gerais.  O  Poder

Legislativo  é  autônomo,  mas,  evidentemente,  trabalha  para  ajudar  o  Estado  a

avançar,  como a  Câmara Federal  deveria  fazer  para ajudar  o  País  a  avançar.  É

fundamental essa harmonia no sistema democrático a partir de uma disputa eleitoral.

Terminada essa disputa, não se pode, evidentemente, conspirar por golpes ou tentar

sabotar um governo legitimamente eleito.

É isso o que fazemos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Há autonomia e

oposição, mas, fundamentalmente, há respeito, para que a democracia seja acolhida

por todos nós e pelo povo brasileiro. Isso é o que queremos, e o presidente, deputado

Adalclever Lopes, cuida disso muito bem. Não poderia deixar de fazer esse elogio a

ele e a todos os deputados.

Gostaria  também  de  dizer  que  é  a  segunda  vez  que  o  governador  Fernando

Pimentel  vem  à  Assembleia  Legislativa  para  eventos  importantíssimos  aqui

realizados. O primeiro foi para sancionar uma lei fundamental para todos os mineiros,

a lei  do piso salarial para professoras, professores e toda a carreira da educação.

Assinou aqui, na Assembleia Legislativa, dando uma demonstração da parceria, da

importância  do que foi  feito,  principalmente fazendo sinalização de que o que foi

compromisso  eleitoral  vem  sendo  cumprido.  Todo  político  diz  que  educação  é

prioridade, mas na hora H escorrega. O que vimos foi o governador construir com o

sindicato um acordo para estabelecer uma política educacional que seja justa. Claro

que  os  ajustes  necessários  serão  feitos  e  serão  negociados,  mas  o  pilar  da

negociação e da construção foi feito e assinado nesta Assembleia Legislativa.

O governador volta hoje para anunciar a construção do primeiro Plano Safra, que é
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o  motivo  desta  reunião,  da  agricultura  familiar.  É  o  Estado  de  Minas  Gerais

organizando  a  agricultura  familiar.  Além  do  governador  Pimentel,  quero  elogiar

também dois jovens secretários, o secretário de Agricultura e Pecuária, João Cruz, e

o secretário Glênio, que é da nova pasta da Secretaria de Desenvolvimento, Reforma

Agrária e Agricultura Familiar. Mais um acerto do governador e desta Assembleia em

criar uma secretaria específica para o agricultor familiar e para a reforma agrária. Isso

satisfez ao pequeno produtor e ao trabalhador do campo. Tenho certeza, Glênio, de

que  essa  secretaria  será  responsável  por  muitas  políticas  públicas  como  há  no

governo federal e passaram a existir em Minas Gerais. Então, viva a Secretaria de

Desenvolvimento  Agrário,  viva  essa  conquista  dos  trabalhadores  de  terem  uma

secretaria própria!

Foi uma conquista, e o governador vem aqui anunciar parte de uma lei aprovada

nesta Assembleia, de minha autoria, que criou a política pública para a agricultura

familiar, a lei  da agricultura familiar. E nessa lei da agricultura familiar constam os

Planos  Safra.  Anualmente,  serão  destinados  recursos,  haverá  empreendimentos,

agroindústrias, acesso à política de crédito, acesso à política de assistência técnica,

por meio da Emater, aqui presente, que tenho certeza será uma Emater para cuidar

agora do pequeno produtor, do assentado de reforma agrária e da agricultura familiar,

que é a assistência técnica que precisamos em Minas Gerais.

Então, governador, mais uma vez quero parabenizá-lo por vir aqui fazer um anúncio

tão importante para esse setor também no movimento social, que é o setor agrário.

Finalmente, também quero agradecer ao ministro Patrus Ananias por aceitar nosso

convite, como ministro mineiro, para estar em Minas Gerais fazendo o lançamento do

Plano Safra nacional. Foi feito o lançamento em Brasília. Toda vez a importância do

Plano Safra em Minas vai ser essa também, não é, Pimentel? Porque toda vez que

há um Plano Safra, há conquistas. Fui do Ministério de Desenvolvimento Agrário –

hoje está a Adriana Aranha, a quem também quero saudar – e todo ano que havia

movimentação em torno do anúncio do Plano Safra novas conquistas eram obtidas

pela  mobilização  do  movimento  social.  Tivemos  a  Marcha  das  Margaridas,  em

Brasília,  que  foi  belíssima.  A  imprensa  falou  pouco,  mas  participaram  100  mil

mulheres  para  dizer  que  querem  avanços  e  não  retrocessos.  Ontem  tivemos  a
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marcha do MST aqui em Minas Gerais. Isso vai formando e colocando na pauta a

reforma agrária e a agricultura familiar, fazendo com que mais anúncios bons, mais

avanços  sejam  feitos,  que  é  o  que  o  ministro  Patrus  Ananias  anunciou  com  a

presidenta Dilma naquele dia. Vimos que uma boa notícia nos foi dada já como parte

daquilo que é característica do ministro Patrus, que é inovação. É a retomada da

reforma agrária na pauta do governo, assim como o movimento quer, deseja e exige.

Parabéns, Patrus, por recolocar a reforma agrária na pauta. E aqui em Minas isso

está sendo feito também. Pela primeira vez, o governo do Estado fala em assentar

famílias, por via do governo do Estado, no campo, coisa que não víamos. Também

uma grande  novidade  de  Minas  Gerais.  O  Plano  Safra  é  isso,  e  o  anúncio  dele

significa que conquistaremos mais avanços a cada ano.

O Brasil mudou sua cara muito por conta de políticas rurais, entre elas o Luz para

Todos. Lembro do Pronaf, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também de

programas quando o Patrus era Ministro de Desenvolvimento Social,  entre eles o

Bolsa  Família,  o  Fome  Zero  e  o  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos,  que

pretendemos melhorar  e ampliar  e cuja retomada é fundamental  para  o  pequeno

produtor e assentado de reforma agrária. Faremos isso também em Minas, com toda

a certeza,  com a ajuda do Glênio  e do  Pimentel.  São políticas  que cresceram e

mudaram a cara do Brasil, que ajudaram a tirar da fome 40 milhões de brasileiras e

brasileiros  nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Muitas  vezes,

setores conservadores não aceitam o que houve de positivo no governo, que foi a

divisão de renda, fundamental na sociedade brasileira.

Parabéns,  Patrus,  pela  sua  atuação.  Desejamos  muita  sorte  e  grande  parceria

também, neste caso, entre governo do Estado e governo federal, parceria que não

houve no passado. Quando estava no MDA, via muito isto: faltava o Estado fazer sua

intervenção nas políticas nacionais. Agora, o que mais temos é a sua vontade de

ajudar a construir e inovar essas políticas. O gesto de o governador estar hoje na

Assembleia Legislativa é o que se faz com práticas importantes para esse setor.

Finalmente,  cumprimento  o  movimento  social.  Falamos  da  governabilidade

institucional,  da importância da relação entre Assembleia e governo, entre câmara

federal  e  governo  federal,  entretanto  há  outra  coisa  essencial  na  democracia:  a
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participação popular. Sem os movimentos sociais, não caminhamos para resolver os

problemas. O movimento social é a pressão necessária para que as coisas andem do

jeito  que o  voto  desejou  que andasse.  Às  vezes,  quando o  movimento  social  se

recolhe, esquece-se do resultado eleitoral. Logo, a presença do movimento social nas

ruas  é  a  lembrança  de  quem  ganhou  as  eleições.  No  Brasil,  o  povo  ganhou  as

eleições, esse que está aqui hoje a exigir mudanças maiores no governo federal e no

governo do Estado.

Saúdo o Vilson, pela Fetaemg, pela Contag; saúdo a Fetraf, na pessoa do Eduardo,

que  representa  o  Juseleno;  o  MST,  representado  pelo  Silvinho  e  toda  a

companheirada; enfim, o movimento social que está pulsando, que cobra para a crise

uma  saída  popular,  e  não  uma  saída  conservadora,  que,  certamente,  estamos

ajudando a construir. E amanhã – o Russo está me lembrando disso aqui – quero

convidar a todos para o ato popular do dia 20, para exigir mais democracia e mais

direitos. É o ato que vamos realizar no dia 20.

Esqueci de citar o deputado Nilmário, mas faço questão, pois está numa nova e

importante  secretaria,  que  é  a  Secretaria de  Estado  de  Direitos  Humanos,

Participação Social  e  Cidadania.  Esta  e  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Agrário

serão essenciais para colocar o povo como referência fundamental do nosso governo.

Parabéns, Pimentel! Parabéns, Patrus! Obrigado ao movimento social por ser essa

força que nos faz lutar e avançar. Um abraço pessoal.

O  locutor  –  Assistiremos,  agora,  à  apresentação  do  Plano  Safra  da  Agricultura

Familiar 2015-2016, pelo Sr. Onaur Ruano.

Palavras do Sr. Onaur Ruano

Bom  dia,  senhoras  e  senhores,  companheiras  e  companheiros.  Cumprimento  o

governador Fernando Pimentel; o Patrus Ananias, nosso ministro de Desenvolvimento

Agrário; o deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia; os companheiros e

as companheiras que compõem a Mesa.

A nossa ideia é,  em 15 minutos, não mais que isso, fazer uma apresentação a

vocês da síntese dos principais anúncios do Plano Safra da Agricultura Familiar, que

a presidente Dilma, junto com o nosso ministro Patrus Ananias, apresentou no último

22 de junho, e trazer alguns recortes, algumas informações da repercussão desse
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plano  em  Minas  Gerais,  que  vai  se  somar  às  ações  que  o  governo  de  Minas

implementa,  em  articulação com o  nosso plano  nacional,  especificamente  para  o

Estado.

Como  vocês  podem  verificar,  há  o  carro-chefe  de  todos  os  Planos  Safra,

obviamente, com muita expectativa em relação ao anúncio do volume de recursos

para o financiamento da agricultura familiar. Neste ano, neste Plano Safra, estamos

comemorando os 20 anos do Pronaf, que tem auxiliado a agricultura familiar a fazer

os  seus  investimentos  de  infraestrutura,  o  custeio  da  sua produção.  Em  um  ano

especialmente em que os esforços foram para o ajuste fiscal, em que precisávamos

fazer contenções do gasto público, a agricultura familiar não foi incluída, no caso do

financiamento da agricultura familiar,  como um item de corte ou de restrição. Nós,

como vocês podem verificar, temos, neste Plano Safra, um maior volume, um volume

recorde de recursos destinados ao financiamento da agricultura familiar, por meio do

Pronaf, chegando a R$28.900.000.000,00, próximo a R$30.000.000.000,00, valor que

significou  20%  a  mais  na  ampliação  dos  recursos  em  referência  à  nossa  safra

anterior.

Outro dado importante  de preservação da capacidade da agricultura  familiar  de

poder financiar as suas atividades foi a manutenção de taxas de juros. Houve uma

correção em todas as taxas de juros aplicadas no financiamento, tanto da agricultura

familiar como da agricultura patronal, mas houve preservação rigorosa para que as

taxas de juros ficassem ainda negativas, abaixo da inflação. Vocês podem verificar

nas taxas apresentadas que até para o microcrédito orientado e para o semiárido não

houve nenhuma alteração nas taxas de juros, mantendo-se para esta safra o mesmo

índice de 0,5% ao ano, como estava sendo praticado anteriormente, e com pequenos

ajustes nas outras taxas, mas mantendo isso como taxa negativa, abaixo da inflação.

Especificamente para Minas Gerais, do total dos recursos financeiros alocados para

o crédito do Pronaf, há previsão de aplicação, já recortados do orçamento geral do

Pronaf, de R$4.400.000.000,00 para a agricultura familiar do Estado de Minas Gerais.

Isso significa a possibilidade de uma grande ampliação do número de contratos tanto

de custeio quanto de investimentos dos agricultores familiares, das cooperativas, dos
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empreendimentos em Minas Gerais, resultando em mais 206 mil contratos previstos

para esta safra.

Se  vocês  verificarem  no  gráfico,  claramente  vão  perceber  uma  evolução

significativa dos recursos para Minas, considerando-se das últimas safras para esta.

Em relação à distribuição desse crédito em Minas Gerais, vocês podem verificar

que já existe hoje acesso de 52% dos agricultores familiares de Minas Gerais ao

crédito,  ou seja, mais da metade dos agricultores  familiares  de Minas acessam o

crédito do Pronaf no Estado.

Há mais de 400 mil registros em nosso cadastro de DAP, que é o documento que

identifica e dá acesso ao agricultor familiar às 15 políticas públicas que dão subsídios

para a agricultura familiar. Desses agricultores familiares, há 81 empreendimentos ou

agricultores devidamente cadastrados, fazendo produção de alimentos orgânicos.

Temos 544 organizações da agricultura familiar. Dessas, 64 são cooperativas e 480

são associações, significando um grau de organização bastante importante em Minas

Gerais, o que certamente sempre auxilia o desenvolvimento das ações da agricultura

familiar e o acesso às políticas, quando estão organizadas.

Outro grande avanço que tivemos no Plano Safra 2015-2016 foi a  alteração da

modalidade de seguro da agricultura familiar, que, até então, não considerava como

relação direta a renda prevista do agricultor familiar e o que passa nessa safra, então

passa-se a ter uma proteção voltada para aquilo que é a expectativa de produção e

de renda do agricultor familiar. Portanto, pelas novas regras, ficam assegurados 80%

da previsão de colheita do agricultor familiar ou da renda dele na propriedade.

O limite mínimo foi alterado em quase três vezes, de R$7.000,00 para R$20.000,00.

Houve alteração de 2% para 3%, o que é bastante compatível com a ampliação dos

benefícios, do que é o valor que cada agricultor familiar deve recolher para a sua

adesão ao seguro da agricultura familiar.

A expectativa que tínhamos todos nós, movimentos sociais, agricultores familiares e

organizações,  foi  confirmada:  sairemos  do processo regulamentar  da  Anater  para

termos,  de  fato,  o  início  da  organização de uma agência  nacional  de  assistência

técnica  e  extensão  rural,  o  que  trará  alterações  do  nosso  patamar,  da  nossa

qualidade de assistência e extensão rural no Brasil.
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Estão previstos alguns avanços significativos que serão alcançados com a nova

gestão da Anater, uma gestão nacional, articulando-se União, estados, municípios,

organizações da agricultura familiar e, sobremaneira, organizações e entidades que

não são governamentais, mas que prestam serviço de assistência técnica e extensão

rural. No Estado de Minas Gerais, a Emater é a nossa grande parceira e tem sido

responsável por ancorar todo esse trabalho de assistência técnica e extensão rural

que fazemos aqui, de forma articulada com organizações não governamentais.

A presidenta anunciou o nome do novo presidente da Anater no último dia 22 de

junho, Paulo Guilherme Francisco Cabral, nosso companheiro que vem do Ministério

do Meio Ambiente. Ele passou a assumir, desde então, a coordenação do processo

de organização da Anater. São três as fases de sua implantação: a primeira é esta

que  estamos  vivendo  agora,  em  que  todas  as  atividades,  a  coordenação  e  o

orçamento da assistência técnica e extensão permanecem sob a responsabilidade do

Ministério de Desenvolvimento Agrário; em uma segunda fase, haverá a transição de

parte das atribuições de operacionalização para a Anater; e, finalmente, esperamos

que a terceira fase esteja concluída no final do ano que vem, que é a execução total

da coordenação da política do sistema e articulação com a pesquisa realizada pelo

Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Para o Safra 2015-2016, temos uma previsão nacional: já estão assegurados, no

orçamento, o valor de R$236.000.000,00 para a assistência técnica e extensão rural.

Com esse valor, poderão ser incorporadas mais 230 mil famílias a serem assistidas

com  serviços  de  qualidade  de  Ater  pública  ou  Ater  das  entidades  não

governamentais.

Lançamos, já neste Plano Safra, uma chamada pública de Ater para a juventude,

preocupados  que  estamos  em  fortalecer  ações  e  atividades  que permitam  que  a

sucessão rural  seja assegurada,  que o jovem possa permanecer no campo.  Para

isso, é fundamental uma qualificação e um trabalho voltados para a juventude. Essa

chamada vai, neste primeiro ano, trabalhar com 22.800 jovens. São R$35.000.000,00

alocados para essa atividade – voltada para os jovens –, fortalecendo uma ação de

assegurar que a sucessão rural seja complementada.

Outra  ferramenta  importante  é  o  crédito  fundiário,  que  faz  com  que  os  jovens
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tenham acesso a terra, podendo permanecer no campo, trabalhando na expansão da

propriedade  de  seus  pais.  Especificamente  para  Minas,  temos  16  mil  famílias

atendidas com recursos do governo federal  e com a contrapartida do governo do

Estado e entidades  de  agricultores  familiares  em Minas Gerais.  Foram investidos

R$63.000.000,00 no desenvolvimento das atividades de assistência e extensão rural.

E temos uma previsão para esse Safra de incluir mais 5.100 estabelecimentos da

agricultura familiar no Cadastro Ambiental Rural. É uma ação que fazemos de forma

articulada  com  a  Emater  de  Minas  Gerais,  que  é  nossa  parceira  e  recebe  um

adicional de recursos para colocar sua expertise para que todas as famílias assistidas

com a extensão rural tenham, automaticamente, a inclusão do seu estabelecimento,

próprio ou não, no Cadastro Ambiental Rural, fazendo com que, a partir do dia 6 de

maio  do  próximo  ano,  data  do  encerramento  do  prazo  do  cadastramento,  não

tenhamos nenhuma dificuldade no acesso ao crédito e na continuidade das atividades

existentes.

Dos 22.800 jovens de que falamos, 1.200 são do nosso Estado. São 4.700 famílias

atendidas por uma ação de Ater voltada exclusivamente para a agroecologia, e mais

10.350  famílias  que  estão  no  processo  de  transição  do  modo  convencional  de

produção para a produção agroecológica, indo para a produção orgânica.

O  ministro  Patrus  Ananias  lançou  o  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  do

Associativismo e do Cooperativismo. É uma compreensão fundamental para que o

agricultor  familiar,  articulado  com  seus  pares  e  com  as  organizações  que  se

constituem a  partir  da  sua associação,  principalmente em cooperativas,  acesse o

mercado com mais facilidade, consiga um enfrentamento e uma disputa pelo mercado

com mais competência e mais condições.

O  governo  federal,  por  meio  do  nosso  programa  Mais  Gestão,  apoia  as

cooperativas, fazendo com que elas sejam qualificadas no seu processo de gestão. É

fundamental que uma cooperativa tenha capacidade de gestão para bem gerir não só

a  organização  dos  seus  agricultores  familiares,  mas  também  os  seus  ativos,  ter

acesso ao crédito e à comercialização. Nesse sentido, estamos trabalhando nas 64

cooperativas cadastradas em Minas Gerais, e 29 delas já estão recebendo gestão.

No Brasil, temos 450 cooperativas atendidas. Ao final do Safra, chegaremos a mais
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que dobrar  esse número de apoio, chegaremos a mil  cooperativas, além das 450

atendidas.

Aqui, em Minas Gerais, temos um exemplo exitoso de uma legislação que havia

conseguido  ampliar  a  possibilidade  de  que  a  agroindústria  familiar  tivesse  uma

comercialização  diferenciada.  Mas,  no  Brasil  como  um  todo,  uma  pequena

agroindústria, mesmo que tenha o reconhecimento legal num sistema de inspeção

municipal da Vigilância Sanitária, está confinada a não poder comercializar os seus

produtos no município vizinho, devido a uma legislação restritiva para os pequenos.

Desde  2006,  nove  anos  passados,  ainda  persistem  em  grande  quantidade

agricultores familiares que possuem agroindústrias pequenas e que têm de cumprir

exigências da legislação,  que são as mesmas para a Nestlé,  a Parmalat  ou uma

grande  agroindústria.  Estamos  superando  essas  dificuldades  com  as  alterações

estabelecidas no decreto que a presidenta assinou no dia 22 de junho, com o ministro

Patrus e a ministra Kátia Abreu, adequando efetivamente as exigências ao tamanho

da  pequena  agroindústria  e  à  sua  escala  de  produção.  Então,  se  uma pequena

agroindústria familiar tem até 250m2, ela passa a ter agora facilidades para obter o

seu registro, saindo da ilegalidade para a legalidade e podendo alcançar ganhos na

comercialização de seus produtos.

Outro  grande  avanço  para  a  safra  2015-2016  foi  a  ampliação  consistente  do

mercado da agricultura familiar. Houve um decreto da presidenta, e vocês podem ver

pelos números que essa safra tem a previsão de recursos orçamentários da ordem de

R$1.600.000.000,00, considerando-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar –

Pnae – e também o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Com a nova medida

da presidenta, que obriga todos os órgãos da administração pública federal a comprar

da agricultura familiar pelo menos 30% das aquisições que fazem de alimentos para

os  seus  equipamentos,  haverá  uma  ampliação  nesse  mercado  de  mais  de

R$1.000.000.000,00.  Estima-se  que  será  de  R$1.200.000.000,00  ou

R$1.300.000.000,00 a ampliação dos recursos que serão aplicados em compra de

alimentos da agricultura familiar. Isso significa praticamente dobrar o mercado atual

para a agricultura familiar.

Inspirados nisso, os estados estão procurando fazer esse tipo de adequação na sua
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legislação estadual. Estivemos no Ceará, e o governador desse estado já anunciou

que será elaborada legislação determinando que os órgãos da administração pública

do estado passem a reservar 30%, no mínimo, da aquisição de seus alimentos da

agricultura familiar. Certamente isso foi um avanço muito grande, que será replicado

nacionalmente,  trazendo  benefícios  para  a  comercialização  dos  produtos  da

agricultura familiar.

Em  Minas  Gerais,  a  estimativa  é  de  R$36.000.000,00  em  compras  diretas  da

agricultura familiar por meio do PAA. Se consideramos que o Pnae tem destinado

R$334.000.000,00 para os municípios de Minas, 30% disso significam compras de

alimentos para as nossas escolas na ordem de R$100.000.000,00.

Um programa nacional de sementes e mudas da agricultura familiar também fará

com que invertamos a condição que temos hoje, de não apenas transferir recursos

para os estados fazerem aquisições de sementes,  mas também transferi-los  para

fortalecer  capacidades  locais  de  produção  de  sementes  e  mudas  nos  estados  e

territórios.  Esse  novo  modelo,  que  será  lançado  brevemente  com  uma chamada

pública de adesão dos estados, muda, amplia e melhora a capacidade de produção e

distribuição de sementes e mudas na agricultura familiar.

Os beneficiários do crédito fundiário receberam o anúncio da ampliação e melhoria

da sua normativa, fazendo com que possam, a partir dessa safra, acessar o Minha

Casa Minha Vida Rural, podendo ter sua moradia também assegurada no meio rural

pelo crédito fundiário.

Para o semiárido – e aqui em Minas Gerais a região do Jequitinhonha e o Norte de

Minas também fazem parte dele – foram asseguradas e mantidas 1.350.000 cotas;

também está assegurado o valor de R$850,00. Em Minas Gerais, especificamente,

onde 96 municípios fazem parte do programa Garantia Safra, são 42 mil agricultores

familiares que, na safra anterior, aderiram, com uma previsão de 70 mil cotas para a

próxima safra.

Mulheres,  gênero,  juventude,  povos  e  comunidades  tradicionais  foram

contemplados no trabalho e nos anúncios desse Plano Safra.

Agora, em toda chamada pública, para 50% do público estarão asseguradas vagas

para as mulheres, e 30% dos recursos serão aplicados em atividades específicas das
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necessidades laborais, artesanais e de atividade produtiva das mulheres. O Programa

Nacional  de  Documentação  para  a  Trabalhadora  Rural  também  é  voltado  para

inclusão da cidadania de mulheres que hoje não têm os documentos fundamentais.

Existe a previsão de 250 mil documentos nesse período, os quais vão contemplar e

incluir 100 mil mulheres em uma nova condição de cidadania.

Finalmente,  os  povos  e  comunidades  tradicionais  –  e  particularmente  os

quilombolas –, pelo anúncio do Plano Safra, verão a assinatura da presidente em

nove decretos de regularização fundiária de territórios quilombolas. Acoplada a essa

regularização, imediatamente já há assistência técnica de extensão rural para 33.400

famílias  nesse  universo  contemplado,  e  para  os  povos  e  comunidades  de

extrativistas, há uma reserva de R$40.000.000,00 para o Programa de Garantia de

Preços Mínimos de Produtos da Sociobiodiversidade, PGPM-bio.

Portanto,  com  esses  anúncios,  tivemos  uma  ampliação  dos  Planos  Safras

anteriores. Temos certeza de que, com os anúncios das ações do governo do Estado

de Minas Gerais e das instituições articuladas conosco nesse processo, poderemos

contribuir enormemente para o desenvolvimento rural da agricultura familiar com mais

justiça, mais progresso, mais cidadania e mais qualidade de vida. Muito obrigado.

– No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva

Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  Fernando  Pimentel,

governador  de  Minas  Gerais,  e,  na  sua  pessoa,  toda  a  sua  equipe,  secretários,

autarquias e empresas de Minas Gerais; o deputado Adalclever Lopes, presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; o deputado Rogério Correia, autor

do  requerimento  para  acontecer  esta  reunião,  hoje,  e  os  demais  deputados  do

Parlamento mineiro; o deputado Padre João e, na sua pessoa, os deputados federais

presentes  a  esta  solenidade;  os  movimentos  sociais,  MST  e  Fetraf;  o  meu

companheiro Alberto Broch, presidente da Contag; os diretores da Contag e todas as

lideranças sindicais que se fazem presentes; o nosso querido ministro Patrus Ananias

e, na sua pessoa, toda a equipe do governo federal e todas as autoridades presentes

nesta  solenidade  de  lançamento  do  Plano  Safra  2015-2016;  o  Gilson,

superintendente  do  Incra  de  Minas  Gerais;  a  imprensa;  e  a  Alaíde  Bagetto,
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coordenadora  das  mulheres  trabalhadoras  de  Minas  Gerais,  na  pessoa de  quem

cumprimento todas as outras mulheres.

Serei  bastante  rápido  porque  vamos  fazer  acontecer  é  no dia  a  dia,  para  que,

realmente,  o  Plano  Safra  cumpra  o  seu  papel.  Números  e  planilhas  foram

apresentados. É claro que há um trabalho por trás disso. Na fala do Rogério, dizendo

que o Pronaf completa 20 anos, quero ressaltar que o Grito da Terra Brasil tem 21

anos.  Quando,  no  passado,  a  agricultura  familiar  não  existia,  éramos  meramente

agricultura de subsistência, produzíamos apenas para o nosso consumo interno. Na

época, vimos que isso era pouco e fomos para a luta. Movimento sindical, movimento

social, sociedade civil organizada, todos em busca de melhores condições de vida

para o homem e para a mulher  do campo,  até porque o crédito agrícola  sempre

existiu,  desde  que  me  lembro,  em  toda  a  minha  vida,  só  que  não  era  para  os

pequenos.  Mas  conseguimos,  com  muita  luta  e  organização,  um  programa

diferenciado para o fortalecimento da agricultura familiar.

Queremos registrar,  prezado governador, ministro e autoridades, que o relevante

trabalho da agricultura familiar mineira e brasileira tem contribuído para a soberania

da segurança alimentar do Brasil. No tocante a alguns produtos, nossa produção é de

87%,  73%.  O  leite  e  seus  derivados  somam  mais  de  58%.  Nossa  produção  é

expressiva. Os números falam do nosso trabalho, da nossa luta, mas queremos mais.

Estamos aqui para comemorar 28 bilhões, quase 30 bilhões. Estamos muito para trás

em  relação  ao  agronegócio,  mas  ele  é  importante.  O  nosso  papel,  enquanto

sociedade civil organizada, é continuar reivindicando, continuar, de forma civilizada,

fazendo cobranças para conquistarmos o que queremos. Se não tivéssemos feito isso

no passado, talvez hoje não estivéssemos aqui, no Parlamento mineiro, fazendo essa

comemoração  do  lançamento  do  Plano  Safra  2015-2016.  Isso  é  o  resultado  da

participação de todos e de todas. Temos que cumprir o nosso papel para que o Pronaf

chegue ao agricultor e à agricultura.

O banco não vai até o agricultor. Quero cumprimentar os agentes financeiros, os

representantes do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, que hoje nos têm visto,

têm olhado para nós de forma diferente. Temos que registrar isso. É claro que há

alguns gerentes – já falamos isso com o Banco do Brasil e com o Banco do Nordeste



1206
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– que ainda têm dúvidas quanto à capacidade da mulher, ainda têm dúvida quanto à

capacidade do pequeno produtor. É importante comemorarmos essa conquista.

Quero aqui,  governador,  registrar nosso trabalho com muita satisfação e alegria,

sem tirar o mérito de outras secretarias, inclusive da Secretaria de Desenvolvimento

Agrário, que é um sonho antigo nosso. Assim como temos um ministério para discutir

as  coisas  inerentes  à  agricultura  familiar,  temos  hoje  essa  secretaria  em  Minas

Gerais, no seu governo. Isso é muito importante para nós. É um jovem no comando, o

companheiro Glênio, que está nessa secretaria. Vamos dar todo o apoio necessário a

essa secretaria, mas não para termos lutas, como ocorreu no passado com o Iter. O

governo passado veio e acabou com a nossa luta reivindicatória. Não queremos que

o governo faça isso, queremos o governo como amigo e como parceiro. Esse é o

nosso papel.

Sem delongas, porque há muitas pessoas para falar, quero dizer, Sr. Governador,

que  hoje  vamos  comemorar,  iniciar  e  realizar  a  IX  Feira  Estadual  da  Agricultura

Familiar.  Essa feira é muito importante, é uma vitrine para mostrar o que estamos

produzindo para a sociedade, para o belo-horizontino, para as pessoas que a visitam.

Além  de  mostrar  nosso  trabalho,  queremos  conquistar  mais  mercados  e  fazer

negócios.

Queremos  continuar  gerando  emprego  e  renda.  Não  queremos  que  saia  mais

nenhuma família do meio rural. Temos de discutir o papel da mulher. Precisamos da

reforma agrária. Precisamos discutir a sucessão rural, mas com política pública para

o jovem, porque o jovem não quer só trabalho, ele precisa de mais que trabalho:

educação, escola no meio rural, saúde no meio rural, estrada boa no meio rural. É

isso que estamos precisando. E vamos continuar com essa premissa ousada que

temos,  cobrando  e  tendo  o  governo  como  parceiro,  e  este  atendendo  nossas

reivindicações.

Quero registrar que nessa feira o governo do Estado de Minas Gerais foi e está

fazendo o maior investimento, enquanto parceiro, em liberação de crédito para a nona

edição da Agriminas. Temos outros parceiros, mas o governo do Estado está sendo

nosso maior parceiro, com essa emenda do PPAG, que discutimos à época, não é,

deputado Rogério? Lutamos por isso. Esse investimento não é na Fetaemg, é um
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investimento no trabalhador, na trabalhadora, no agricultor, nas nossas agroindústrias

familiares. Para este ano, foram selecionadas para estar lá mostrando seu produto,

dentre agricultores familiares e assentados de reforma agrária, mais de 4.500 famílias

envolvidas nessa nona edição.

Então deixo aqui o convite para todos e todas. Hoje às 15 horas teremos a abertura

oficial  com  a  presença  de autoridades  estaduais  e  federais.  Quero  registrar  aqui

também  a  presença  da  prefeitura  de  Belo  Horizonte  com  o  Dr.  Marcelo  Lana,

secretário de Abastecimento, que também é nosso parceiro nesse projeto.

Permita-me  falar  o  que  vou  falar  neste  momento,  Alberto:  Minas  Gerais  está

perdendo para o Rio Grande do Sul por pouco. Tenho certeza de que Minas Gerais,

com esse lançamento, ficará em primeiro lugar em volume de crédito para o Pronaf

no Safra 2015-2016. Sucesso, parabéns e muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Alberto Ercílio Broch

Queridos  companheiros,  queridas  companheiras,  amigos  e  amigas  de  Minas

Gerais, bom dia. É uma alegria enorme estar aqui. Quero cumprimentar com muita

alegria o querido governador de vocês, Fernando Pimentel. Quero saudar a todos os

secretários,  secretárias,  o querido  ministro do Desenvolvimento Agrário,  que é  de

Minas  Gerais,  Patrus  Ananias,  toda  a  sua  equipe.  Quero  saudar  o  companheiro

Vílson e, na pessoa dele, saudar todos os sindicatos, os movimentos sociais, o MST,

a Fetraf, todos os movimentos unidos na luta aqui na Casa do povo de Minas Gerais.

Saúdo os deputados federais e estaduais e o presidente da Casa.

É um ato muito importante e positivo para o País discutir o lançamento do Plano

Safra para um Estado tão importante em riqueza, cultura e produção, como é Minas

Gerais. Discutirmos o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar. Com isso

debatemos a questão do desenvolvimento, da alimentação sadia, da segurança e da

soberania alimentar. Quero dizer que esse é um fruto que nasceu da participação. O

Vílson já dizia muito bem, este ano a Contag realizou o 21º Grito da Terra Brasil.

Muitos dos movimentos sociais lutaram para isso. Após a entrega da pauta pela

Contag à presidenta Dilma e ao ministro Patrus, a qual foi fruto de uma negociação

com os ministérios, que durou 15 dias, obtivemos um anúncio muito bem comentado

aqui pelo Ruano. Um anúncio importante.
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Agora  gostaria  de  destacar  três  questões  relacionadas  a  tudo  o  que  o  nosso

secretário  disse. O mais importante são as políticas estruturantes, por exemplo,  a

questão do seguro da agricultura familiar, que é fundamental. A segunda questão é

que queremos ver, nas prateleiras dos supermercados de todo o Brasil, menos Sadia

e Perdigão e mais queijos de Minas, como o canastra, e também os produtos da

agricultura familiar. É isso o que queremos.

A legislação não foi feita para nós, mas, sim, para as grandes indústrias. Portanto, a

agroindústria familiar e a produção que veremos à tarde, na ocasião da inauguração

da Agriminas, é que farão o desenvolvimento deste país, a segurança alimentar e um

campo com riqueza e cheio de gente.

Por tudo isso, ministro Patrus – V. Exa. tem sido grande lutador à frente do nosso

ministério –, quero agradecer-lhe publicamente o anúncio da nossa grande Marcha

das Margaridas. Também gostaria de cumprimentar Alaíde, Vílson. Minas Gerais tem

sido campeã na participação na Marcha das Margaridas, em Brasília, que levou ao

anúncio do crédito fundiário como política complementar à nossa grande política de

reforma agrária, de que tanto precisamos. O importante é produzir desenvolvimento,

sucessão rural e políticas para que os jovens tenham oportunidade de permanecer no

campo.

Portanto, também gostaria de cumprimentar o Vílson por uma conquista importante,

que  vocês  conseguiram  junto  ao  governador  Pimentel,  que  foi  a  Secretaria  de

Agricultura Familiar em Minas Gerais, que se articula com o MDA para fortalecer a

agricultura familiar no nosso Brasil.

Por  último,  Patrus  Ananias,  agora,  mais  que  nunca,  precisamos  da  assistência

técnica.  Faça  funcionar  a  Anater,  para  que  possamos  desenvolver  a  nossa

agroindústria plantando e colhendo bem. O sindicato, a Fetaemg, a Contag e todos os

movimentos vão fiscalizar,  para que os bancos emprestem o dinheiro. Precisamos

obter as informações para desenvolver Minas Gerais e o Brasil.

Parabéns por este lançamento do Plano Safra.

Palavras do Sr. Sílvio Cardoso Netto

Bom dia,  pessoal.  Fui  orientado para  ser  breve,  na medida do impossível.  Não

adianta trazer papeizinhos. Há muitas pessoas importantes e amigas que gostaria de
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cumprimentar e que estão presentes no dia de hoje, mas não quero fazer isso para

não arranjar confusão. Não pretendo sair citando os nomes de tantas pessoas amigas

do nosso movimento e companheiras da luta pela reforma agrária e da agricultura

camponesa e familiar de Minas Gerais. Existem muitas pessoas presentes, inclusive

na  Mesa,  mas  quero  cumprimentar  a  Fetraf,  a  Fetaemg,  o  deputado  Adalclever

Lopes,  presidente  da  Assembleia,  o  nosso  ministro  Patrus  Ananias  e  o  nosso

governador  Fernando  Pimentel.  Cumprimento  essas  pessoas  em  nome do  nosso

movimento.

Destaco que a manhã de hoje na Assembleia Legislativa representa aquilo por que

lutamos sem vacilações durante bons anos. Mas esse é diferente de tantos, porque

pedimos que se iniciasse um processo de diálogo, abertura e legitimação da pauta da

reforma  agrária,  da  agricultura  camponesa  e  dos  movimentos  sociais  em  Minas

Gerais.  Sabemos o quanto foi difícil essa batalha em Minas nas últimas décadas;

sabemos o quanto de repressão sofremos; sabemos o quanto foi necessário todo o

espírito de sacrifício das diversas organizações e dos diversos lutadores e lutadoras

do povo, para que tivéssemos um movimento social, sindical, do campo e da cidade,

com direito e espaço para se manifestar.

Fundamentalmente  houve  uma  abertura  para  que  pudéssemos  avançar

concretamente nas pautas que apresentamos há tantos anos ao Estado mineiro. Não

foram  um  nem  dois  nem  três  eventos  de  lançamento  do  Plano  Safra  dos  quais

participamos. Era ano atrás de ano, e dizíamos: “Mas como? Estão aqui os números

da agricultura familiar camponesa da reforma agrária, mas temos menos créditos que

a agricultura empresarial”. Fizemos todos aqueles comparativos, mas este ano será

diferente. Não nos ateremos a fazer a discussão específica da liberação do crédito,

apesar de reforçarmos aqui a crítica em nome do nosso movimento.

Quero,  então,  reforçar  questões  mais  prioritárias  para  nós  neste  momento,

questões que se referem ao avanço concreto da agricultura camponesa e da reforma

agrária em Minas Gerais. O primeiro é com relação à infraestrutura básica. Não é

possível mais tolerar a falta de energia, a falta de acesso à água e a falta de estradas

no meio rural. Isso acentua a pobreza; isso acentua as desigualdades; isso impede

qualquer  avanço  produtivo  e  de  desenvolvimento  econômico  de  Minas  Gerais.
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Portanto, temos uma grande expectativa para o próximo período, em razão desse

passivo histórico. Sabemos que alguns outros estados tiveram condições de avançar.

Também na esfera nacional há críticas ao cenário, no que se refere à infraestrutura

do campo. Contudo, alguns estados conseguiram avançar mais que Minas Gerais.

Essa é a hora e a vez de Minas Gerais avançar.

O segundo tema é a pobreza no meio rural. Aprendemos com alguns companheiros

do novo governo de Minas que governar é fazer opções. É necessário fazer a opção

para a solução concreta e a extinção da pobreza no meio rural em Minas Gerais. Não

podemos mais tolerar essa chaga. Minas Gerais tem sido a caixa d'água do Brasil,

tem sido um território de espoliação de tantos e tantos anos. Os nossos recursos

naturais garantem a balança comercial e a estabilidade econômica. Então, que eles

garantam  também  a  estabilidade  social  sem  vacilações.  Vamos  acabar  com  a

pobreza no meio rural em Minas Gerais.

O terceiro tema: nós não podemos avançar em qualquer política sem termos como

referência o fortalecimento da agricultura familiar e da agricultura camponesa e sem o

acesso à terra. Esse é o elemento fundamental para que possamos produzir e viver

com dignidade.

Em nosso país, em Minas Gerais, vivemos com a chaga da concentração da terra.

Nenhum outro país avançou ou avançará com as terras concentradas nas mãos de

poucos, enquanto muitos aguardam a tão sonhada reforma agrária. É preciso colocar

a  reforma  agrária  na  escala  de  prioridade,  para  que  possamos  fortalecer  o

desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A indústria precisa da reforma agrária.

Não  é  possível  fortalecer  e  estancar  esse  processo  de  desindustrialização  que

vivemos em Minas Gerais e no Brasil sem reforma agrária, sem acesso à produção

primária, sem acesso a um conjunto de trabalhadores que tenha condição de baratear

o alimento e fornecê-lo com qualidade e, principalmente, que dê conta de acessar no

mercado o que é produzido pela indústria. Queremos fortalecer o mercado interno;

queremos fortalecer a dignidade dos mineiros e, para tanto, tem de haver reforma

agrária.

Precisamos avançar em um plano de reforma agrária em Minas Gerais. Porém, são

necessárias algumas finalizações, gestos concretos diante de situações extremas de
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conflitos  que  se  referem  ao  acesso  à  terra.  Destacamos  três  em  Minas  Gerais,

Patrus. Faço esse destaque para ficarmos mais animados para o próximo período e

possamos tanto  construir  internamente,  o  que é  o  nosso dever  como movimento

social, quanto atacarmos as demandas que existem neste momento conjectural.

A Fazenda Gravatá em Novo Cruzeiro: ela é palco da primeira ocupação massiva

de terras  em Minas  Gerais,  é  uma ocupação  legítima.  Hoje  temos  uma situação

extrema, que é possível ser resolvida, e contamos com o Estado brasileiro para isso.

A antiga  Usina  Ariadnópolis,  em  Campo  do  Meio,  um  exemplo  do  vergonhoso

processo que hegemonizou o campo durante tanto tempo. Ela é devedora, caloteira,

abandonada e está lá com mais de 400 famílias que, há 16 anos, sonham com aquele

pedaço de terra. Foi de lá que saíram vários lutadores e várias lutadoras do povo,

nessa jornada de luta que estamos travando nesta capital.

Também a antiga Fazenda Nova Alegria, no Município de Felisburgo, terra que foi

manchada  com  o  sangue  dos  trabalhadores  de  forma  covarde  –  aliás,  com  a

corresponsabilidade de quem estava à frente do Estado mineiro, que não ouviu nem

fez movimentação alguma para a solução do conflito e impedir que se chegasse ao

massacre. Há ainda o desafio de se colocar na cadeia o fazendeiro Adriano Chafik,

mas o Estado ou o governo pode garantir a grande conquista para a reforma agrária

de Minas Gerais, que é a desapropriação dessa fazenda.

Destacamos também um quarto elemento em toda essa luta por reforma agrária e

pelo campo. Diferentemente do que foi feito e ao que se chegou em vias do massacre

em  Felisburgo,  hoje  temos  espaços  de  mediação  de  conflito  impulsionados  pelo

governo  do Estado de Minas  Gerais.  Esse é  um  grande avanço para  todos  nós.

Conflito  social  não  é  caso  de  polícia,  é  caso  de  política  pública.  É  dissolução

concreta. E a mesa que conseguimos – digo nós, porque nós dos movimentos sociais

temos sido provocadores dessas ações – significa grande avanço para que novos

“felisburgos” não voltem a acontecer.

Companheiros e companheiras, vamos tratar da primeira divisão do campeonato.

Amanhã estaremos nas ruas para continuar a avançar e impedir retrocessos. Esses

avanços que conseguimos em Minas Gerais têm de continuar acontecendo. Porém,

aqueles que acham que é hora de acabar com a democracia, que é hora de roubar a
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Petrobras,  patrimônio  do  povo brasileiro,  que é  hora  de  fazer  golpismo usando a

grande  imprensa,  atacando  governos  que  foram  legitimamente  eleitos  pelos

trabalhadores, vão se ver conosco nas ruas de Belo Horizonte. Seremos milhares

amanhã.

Nem um passo atrás; mais um passo à frente. Essa é a tarefa do movimento social

dos trabalhadores. Contamos com todos os que acreditam em um país e em uma

Minas Gerais melhores, com mais direitos, pois não nos furtaremos a essa grande

luta. É ou não é, companheirada? Obrigado. Seguiremos.

Palavras do Sr. Eduardo José de Almeida

Companheiros e companheiras, bom dia. Saúdo o governador Fernando Pimentel,

o  deputado  Adalclever  Lopes,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  e  o  ministro

Patrus Ananias, em cuja pessoa saúdo os demais integrantes da Mesa.

Trago um abraço do companheiro Juseleno, presidente da Fetraf, que, por motivo

de força maior, não pôde estar aqui hoje.

Nós,  dos  movimentos  sociais,  tínhamos  o  sonho  e  a  expectativa  de  vermos

assentadas em uma mesa as representações dos governos federal e estadual com os

deputados que defendem os nossos projetos na Assembleia Legislativa. Há muito

tempo, como movimentos sociais, temos sofrido as consequências desse projeto no

Estado, e são muitas as dificuldades. Pensávamos que, no dia em que o governo se

assentasse com os movimentos sociais e nos ouvisse, essa história mudaria. Hoje,

vendo esse cenário, a nossa expectativa aumenta mais ainda. A nossa expectativa é

termos um Estado que,  além de trabalhar  as  políticas  vindas do governo federal,

participe  e  contribua  para  que  a  agricultura  familiar  e  os  trabalhadores  e  as

trabalhadoras rurais possam avançar em nosso Estado. Hoje sentimos expectativa ao

vermos esse primeiro Plano Safra para a agricultura familiar ser lançado na presença

do governador. Voltaremos muito mais vezes para reivindicar políticas diferenciadas.

O companheiro Silvinho se posicionou muito bem quando falou sobre as políticas

de acesso à terra. Não haverá nenhuma política para os agricultores e agricultoras

familiares sem o acesso à terra. Para um Estado em que grande parte das terras está

concentrada nas mãos de empresas plantadoras de eucalipto, sem uma política de

regularização fundiária, não adianta política nacional. É preciso, neste caminho que
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começamos a trilhar, que o nosso Estado faça realmente diferente e trabalhe para

que as políticas funcionem.

Serei breve. Só quero dizer que, no ano que vem, estaremos aqui novamente, com

o objetivo de ver uma participação maior do Estado no lançamento do Plano Safra,

seja para reduzir ainda mais os juros para os agricultores, seja para dar um bônus

com uma participação mais efetiva dos recursos do Estado nas políticas federais, que

ainda não temos em nosso Estado. Obrigado.

O  locutor  –  Informamos  aos  presentes,  bem  como aos  telespectadores  da  TV

Assembleia que nos acompanham nos mais de 300 municípios de Minas Gerais, que

este ato está sendo testemunhado também por cerca de mil pessoas que estão do

lado de fora  da Assembleia  Legislativa,  muitas  delas  integrantes dos movimentos

sociais que nos acompanham neste momento.

Assinatura de Contrato de Doação de Imóvel

O locutor  –  Será  assinado  agora  o  contrato  de  doação  pela  União  ao  Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra – de imóvel situado na Fazenda

Jacaré, no Município de Bocaiuva, Minas Gerais. Convidamos para assiná-lo os Srs.

Gilson de Souza, superintendente regional do Incra em Minas Gerais; Rogério Veiga

Aranha, superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais; Patrus Ananias,

ministro de Estado de Desenvolvimento Agrário; e Felipe Russo Maciel, da direção

estadual do MST.

– Procede-se à assinatura do contrato.

Entrega de Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar

O locutor – Ato contínuo, será entregue à Cooperativa Agropecuária dos Produtores

de  Nova  Resende  e  Região  Ltda.  o  Selo  de  Identificação  da  Participação  da

Agricultura Familiar – Sipaf. Para recebê-lo, convidamos o representante da entidade,

o seu presidente,  Danilo  Fernandes.  O selo  será entregue pelo Exmo. Sr.  Patrus

Ananias, ministro de Desenvolvimento Agrário. Convidamos também, para participar

do ato, o Exmo. Sr. Fernando Pimentel, governador do Estado, bem como o deputado

Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

– Procede-se à entrega do selo.
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Palavras do Sr. Patrus Ananias

Bom dia. Inicialmente, saúdo os presentes, os militantes dos movimentos sociais;

com  muito  respeito  carinho  e  apreço,  saúdo  os  manifestantes  que  se  fazem

presentes, as deputadas e os deputados. Faço sempre essa saudação inicial como

um exercício também de consciência política e cívica para nos lembrar de que nós, as

chamadas autoridades, estamos na Mesa por uma delegação do povo, que vocês

aqui  representam.  É  uma  forma  de  lembrar  sempre  o  que  dispõe  a  nossa

Constituição: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes

eleitos ou diretamente. Estamos aqui prestando homenagem ao fundamento básico

da  nossa soberania,  que  é  o  nosso povo,  que  vocês,  lideranças,  parlamentares,

militantes e manifestantes, hoje representam.

Hoje temos a presença maior do governador do Estado de Minas Gerais para nos

lembrar também que não somos detentores de poder, mas que somos servidores do

povo.  Essa  dimensão  do  serviço  ao  bem  comum,  do  serviço  à  comunidade,

especialmente  do  serviço  aos  pobres,  aos  que têm  fome e  sede  de  justiça,  é  o

sentido maior da nossa ação.

Quero,  então,  saudar  o  deputado  Adalclever  Lopes,  presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; com muito apreço, o governador do Estado de

Minas Gerais,  o meu, o nosso governador Fernando Pimentel;  o deputado federal

Padre João, coordenador do Núcleo Agrário do PT na Câmara dos Deputados. Na

pessoa do Padre  João,  quero saudar  os demais  colegas deputados federais  aqui

presentes, inclusive os que estão exercendo cargo de secretário de Estado. Quero

saudar o deputado estadual Rogério Correia, fraterno amigo e companheiro, autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade. Na pessoa do deputado Rogério e

do presidente Adalclever, quero saudar todas as demais deputadas e os deputados

aqui presentes.

Só há uma mulher  fazendo parte da Mesa? Então,  presto  uma homenagem às

mulheres.  Quero  saudar  a deputada Marília  Campos e,  na  pessoa da Marília,  os

demais deputados. Quero saudar ainda o companheiro Glênio Martins, secretário de

Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais;  o João Cruz,  secretário  de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; a nossa companheira Adriana Aranha,
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delegada federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais; o nosso

companheiro Gilson de Souza, superintendente regional do Incra em Minas Gerais; o

Alberto Broch, presidente da Contag. Quero dar a esse bom gaúcho as boas-vindas

às  terras  mineiras.  Quero  saudar  o  nosso  companheiro  Vilson  Luiz  da  Silva,

presidente da Fetaemg; o companheiro Eduardo José de Almeida, vice-presidente da

Fetraf;  o  companheiro  Sílvio  Cardoso  Neto,  da  direção  estadual  do  MST;  o

companheiro  Onaur  Ruano.  Na  pessoa  do  Ruano,  quero  saudar  os  demais

integrantes da nossa equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Vou me dispensar de citar mais algumas pessoas, primeiro porque poderei cometer

algum esquecimento.  Como já saudei  todo o Plenário  de maneira muito  especial,

quero reiterar, mais uma vez, a minha saudação aos secretários do governador e aos

deputados estaduais presentes. E vou registrar uma presença muito importante para

meu coração.  Já  que  as  mulheres  estão  sem tantas  representantes,  menciono  a

Adriana, já mencionei a Marília e vou mencionar uma pessoa do Plenário, por meio

da  qual  gostaria  de  prestar  mais  uma  homenagem  às  mulheres,  a  minha

companheira, Verinha, que está ali sentada, participando desta solenidade. Um beijo.

Pois é, a reforma agrária vai chegar lá, com certeza.

Quero também me dirigir às pessoas que não estão no Plenário, que estão fora do

Plenário desta Assembleia, nos acompanhando por meio do telão. Essas pessoas

também  estão  incluídas  na  saudação  inicial  que  fiz  às  pessoas  que  estão  aqui

presentes.

Gostaria  de  externar,  inicialmente,  também  a  minha  alegria  de  estar  em  Minas

Gerais, meu Estado, de estar em Belo Horizonte. Tenho duas cidades, duas terras:

Bocaiuva e Belo Horizonte. Quero externar a minha alegria de estar na Assembleia

Legislativa do nosso estado, porque sou também funcionário desta Casa, funcionário

concursado desde 1982.

Aqui  também  é  a  minha  casa,  é  o  meu  local  de  trabalho.  Quando  não  estou

ocupando cargos públicos, é para cá que volto, para a Escola do Legislativo e para as

aulas na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,

onde ganho o sustento e, com a Verinha, mantemos os meninos da família Victer

Ananias.
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Quero externar minha alegria de estar na companhia – já falei e quero reiterar – do

governador Fernando Pimentel. É uma grande alegria, de coração, Fernando. São 40

anos  de  caminhada.  Ele  foi  uma  das  primeiras  pessoas  que  encontrei  quando

cheguei a Belo Horizonte, nos anos 1970, nos anos de chumbo, nos anos terríveis da

ditadura militar, quando havia a experiência dos jornais dos bairros e tantas outras

experiências de resistência democrática. O fato de hoje ele estar à frente do governo

de  Minas  é  para  nós  motivo  de  honra  e  de  muita  alegria.  Sob  a  sua  liderança,

faremos as grandes mudanças e avanços que o povo de Minas precisa e quer.

Também quero dizer que estamos muito sintonizados em um ponto, entre outros

tantos,  que  o  governador  Pimentel,  desde  a  campanha,  vem  enfatizando:  o

desenvolvimento regional.  Nós,  no ministério,  estamos sintonizados,  pois  estamos

recuperando,  governador,  os  territórios  como  espaço  de  encontro  das  políticas

públicas, como espaço de encontro de energias do poder público, com a presença do

governo  federal,  do  governo  estadual,  das  prefeituras,  dos  movimentos  e  das

entidades  para  promover  também  o  desenvolvimento  local,  regional,  a  partir  das

vocações, das potencialidades das diferentes regiões de Minas e do Brasil. Nessa

perspectiva, estamos viajando pelo Brasil para fazer o lançamento do Plano Safra,

com o nosso companheiro Ruano e com outras companheiras e companheiros do

ministério. Começamos pelo Ceará e, na próxima semana, estaremos no Maranhão;

depois,  em  Minas  Gerais.  Estamos  fazendo  visitas  aos  estados,  às  regiões,  aos

territórios. Visitas de contatos diretos, ficamos por três ou quatro dias nas regiões

visitando os acampamentos, aqueles que estão esperando a terra, com muita justiça,

para se fazer reforma agrária. Estamos visitando os assentamentos, os espaços da

agricultura familiar.

Nesse  sentido,  quero  lembrar  a  vocês  que  tivemos  importantes  avanços.  É

importante falar deles, para depois falarmos dos desafios. O Ruano apresentou os

avanços  que  alcançamos  com  o  Plano  Safra  2015-2016,  na  agricultura  familiar.

Houve  aumento  significativo  nos  recursos,  no  seguro,  no  cooperativismo,  na

agroecologia  e  na  agroindústria.  Hoje  ligamos  a  televisão,  o  rádio  ou  lemos

determinados jornais e revistas que nos deixam com o sentimento de que o Brasil

está acabando, que nada de bom foi feito em nosso país, que nada conquistamos.
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Precisamos nos contrapor a esse sentimento porque, por trás dele, está, na verdade,

uma  tentativa  de  nos  humilhar,  de  baixar  a  nossa  autoestima,  de  voltar  àquele

sentimento ruim, negativo, que o escritor Nélson Rodrigues chamou de complexo de

vira-latas.  O  povo  brasileiro  não  é  vira-latas;  somos  um  grande  povo.  Estamos

construindo uma nação e precisamos nos contrapor a essas forças do atraso, que

querem negar a caminhada histórica do povo brasileiro.

Estamos  vivendo  um  momento  histórico.  Governador,  visitamos  o  Nordeste,  o

Ceará,  o  meu  Norte  de  Minas,  de  onde  venho,  o  nosso  querido  Vale  do

Jequitinhonha, com suas características climáticas parecidas com as do Nordeste.

Há anos, não muito tempo assim – deixemos claro –,  12 ou 13 anos atrás,  as

consequências trágicas de qualquer seca maior no Nordeste e no Norte de Minas

eram  previsíveis.  Essas  consequências  produziram  obras  clássicas  da  literatura

brasileira,  como  Vidas Secas,  de Graciliano Ramos,  e  Morte e Vida  Severina,  do

poeta João Cabral de Melo Neto. Eram multidões nas ruas, nas estradas, clamando

por  um  prato  de  comida;  muitas  vezes,  pessoas  em  estado  de  necessidade,

agredidas pela fome, assaltavam armazéns, depósitos de alimentos; eram criadas

frentes  de  trabalho  sem  nenhum  critério.  Lembro-me bem  de  ver,  pela  televisão,

pessoas comendo lagartixas, caranguejos.

Estive  recentemente  por  quatro  dias  no  sertão  do  Nordeste,  no  Ceará;  estive

também no Norte de Minas, visitando minha mãe, minha família e encontrei outra

realidade.  Foram  quatro  anos  de  pouca  chuva,  mas  não  existem  retirantes.  As

pessoas estão se alimentando. É preciso ficar claro que o que está garantindo essa

situação  às  famílias  e  às  comunidades,  também  nos  assentamentos,  são  os

programas sociais que implantamos no Brasil, a partir do governo do presidente Lula.

É o Bolsa Família, é a consolidação de programas como o Benefício de Prestação

Continuada,  que garante  salário  mínimo aos idosos com mais  de  65 anos  e  aos

deficientes incapacitados para o trabalho; é o programa Luz para Todos. Lembro-me

bem, no início do governo Lula, quando dissemos que construiríamos 1 milhão de

cisternas.  Isso  foi  motivo  de  piada,  de  ironia,  de  comentários  desrespeitosos  e

agressivos. Hoje temos 1.200.000 cisternas no semiárido, no Polígono das Secas.

Viajamos pelo Norte de Minas, e, em todo o canto, há uma cisterna.
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E os jovens que estão na universidade? São 1.500.000 jovens, filhos e filhas de

trabalhadores, inclusive trabalhadores rurais que tiveram acesso à universidade por

meio do Prouni e do Fies; dezenas de novas universidades e extensões universitárias

pelo  País  afora.  Por  todos os lugares,  encontramos  escolas  técnicas,  os  Ifets  de

níveis médio e superior. Portanto, é preciso ficar claro que muitas coisas boas foram

conquistadas, que avançamos no campo da agricultura familiar, avançamos com o

Minha Casa, Minha Vida, e o Brasil nunca viu um programa semelhante a esse.

Tenho representado a  presidenta  Dilma e estive  no  Triângulo,  em Uberlândia  e

Iturama, na entrega de casas, e agora estamos levando o Minha Casa, Minha Vida

Rural  para  os  espaços  da  agricultura  familiar,  dos  assentamentos  do  Crédito

Fundiário.  Fizemos  tudo?  Não,  temos  muita  estrada  pela  frente.  Mas,  para

continuarmos  caminhando juntos,  em  busca  de  novas  conquistas,  precisamos  de

energia, necessitamos de confiança em nós mesmos, ter força. E essa força, vamos

buscá-la olhando para o passado e vendo, com clareza, o que já conquistamos.

Estão nos atacando, atacando o nosso governo e a presidenta Dilma não pelos

nossos eventuais erros, porque todos nós erramos – todos os seres humanos estão

expostos  a  equívocos,  ninguém  é  perfeito.  Tenhamos  claro,  companheiros  e

companheiras, que eles estão nos atacando – e inclusive afrontando a Constituição –

pelos nossos acertos, pelas nossas conquistas, pelos avanços que conquistamos.

Mesmo assim, não podemos retroceder.

Voltando até um pouco atrás, antes mesmo do início do governo do presidente Lula

e  da  presidenta  Dilma,  vivemos  um  momento  histórico  no  Brasil:  enfrentamos  e

derrotamos a ditadura. A presidenta Dilma e o governador Pimentel experimentaram a

prisão, o horror da violência da ditadura. Levamos o País à Constituição de 1988. E

essa Constituição,  que  é  uma conquista  do  povo brasileiro,  dos  que  resistiram  à

ditadura, hoje também está ameaçada por aqueles que querem desrespeitá-la direta

ou indiretamente, desrespeitar a manifestação clara do povo brasileiro nas eleições

do ano passado.

Este  é  um momento  em que temos  de reafirmar  as  nossas convicções.  Quero

reafirmar  os  nossos  compromissos  –  compromisso  nosso,  compromisso  da

presidenta Dilma –, porque, no dia em que lançamos o Plano Safra da Agricultura
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Familiar, a presidenta Dilma me deu a mais honrosa tarefa que recebi na minha vida.

Ela me disse: “Quero que, em 30 dias, o ministério me apresente um plano concreto

para fazermos a reforma agrária e assentarmos as pessoas e famílias acampadas por

esse Brasil  afora”.  Essa é a  nossa tarefa.  Sabemos que é  uma tarefa difícil,  um

desafio, mas o que nos move é um sentimento muito forte.

Encontrei  em  São  Paulo,  governador  Fernando  Pimentel  e  nosso  querido

presidente,  uma  jovem  de  15  anos.  Ela  passou  a  infância  e  está  passando  a

adolescência, a juventude na lona. Temos de ter claro que lona não é lugar para ser

humano viver. Isso é que tem de nos mover. Então, o que estamos buscando não é

uma promessa, porque isso depende de algo mais. Estamos fazendo parcerias com o

governador  Fernando  Pimentel  e  precisamos  de  parcerias  com  os  governadores

estaduais no País inteiro. Contamos com a boa vontade das prefeituras; precisamos

das entidades e movimentos para avançarmos juntos. Estamos com o pé na estrada,

já  encaminhamos  à  presidenta  Dilma  o  nosso  projeto  de  reforma  agrária.  Quero

aprofundar a nossa cooperação – porque temos uma leitura comum do mundo – com

o nosso querido governador.

Por  conta  desse  lançamento  da  presidenta,  estamos  levantando  alguns  casos

exemplares  e  considerando  algumas  situações  muito  desafiadoras,  que  conheço

bem, como, por exemplo, a do Triângulo Mineiro. Há alguns casos em Minas que são

referência mesmo: Felisburgo, Novo Cruzeiro e Ariadnópolis. No caso de Felisburgo e

Novo Cruzeiro, nossa ideia é avançar, mas deixar para a presidenta Dilma, quando

for anunciar o plano da reforma agrária. Queremos colocar alguns casos exemplares

de desapropriação, de consolidação da reforma agrária, especialmente no caso de

Felisburgo,  que  é  marcado  pela  estupidez,  pela  brutalidade,  pela  violência,  pelo

sangue, e cinco pessoas perderam a vida. Estamos trabalhando na perspectiva de

que a presidenta possa anunciar o lançamento, e esperamos que seja bem breve –

nossa  proposta  já  está  com  ela  –,  para  que  possamos  resolver  a  situação

definitivamente.  No  caso  de  Ariadnópolis,  também  estamos  encaminhando  uma

solução compartilhada com o nosso querido governador.

Por último, ao mesmo tempo em que reafirmamos o compromisso com a reforma

agrária,  estamos  reafirmando  outro  ponto  também.  É  em  nome  desses  dois



1220
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

compromissos  que  estamos  no  ministério:  avançar  na  reforma  agrária  e  no

desenvolvimento da agricultura familiar. Nosso desejo, nosso compromisso é fazer

dos espaços da agricultura familiar espaços de produção de alimentos.

Queremos alimentos saudáveis,  alimentos que promovam a saúde e a vida das

pessoas, daí o nosso compromisso com a agricultura orgânica, especialmente com a

agroecologia. Mas queremos também que sejam espaços de vida. Estamos correndo

atrás, buscando parcerias porque queremos que as políticas públicas de educação,

de cultura,  de  saúde,  de  inclusão digital,  de  moradia,  de  saneamento  básico,  de

estradas,  de  acesso aos  mercados  estejam  presentes.  Estamos  trabalhando com

esses dois horizontes: desenvolvimento da agricultura familiar – e já demos um passo

muito importante, haja vista essa apresentação de hoje – e reforma agrária, que é o

nosso desafio.

Vamos  anunciar  algo  muito  importante:  já  assentamos  10  mil  famílias  nesses

poucos meses em que estamos no ministério. Mas o nosso olhar para o futuro é que,

no final do governo da presidenta Dilma, não haja mais nem uma criança, nem um

jovem, nem uma família morando debaixo de lona no Brasil. É com esse sentimento

que viemos aqui. Muito obrigado e uma força para todos nós!

Palavras do Governador do Estado

Bom  dia  a  todos  e  a  todas!  Serei  breve,  mas  peço  licença  para  registrar  e

cumprimentar  algumas  presenças  queridas  e  importantes  para nós.  Começo pelo

presidente desta Casa, meu amigo, parceiro, deputado estadual Adalclever Lopes, a

quem desde já cumprimento pela iniciativa de abrir a Casa ao povo de Minas Gerais.

Esta  é  a  Casa do  povo  de Minas  Gerais,  e  o  povo está  aqui  dentro.  Parabéns,

Adalclever  Lopes,  que  seja  sempre  assim.  Você  tem sido  um  presidente  que dá

orgulho a nós que estamos ao seu lado.  Cumprimento meu querido companheiro

Patrus Ananias, companheiro de muitos anos, meu amigo fraterno, com quem tive o

orgulho e a honra de trabalhar na prefeitura de Belo Horizonte, que agora é ministro

de Estado de Desenvolvimento Agrário. É uma alegria enorme ter você entre nós,

nesta cidade que é sua tanto quanto minha; meu companheiro deputado estadual

Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  este  encontro,  meus

parabéns; o deputado federal Padre João, representando a Câmara dos Deputados e
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o nosso núcleo de deputados agrários do partido; e os vereadores presentes, que são

muitos. Saúdo, com muito carinho, os companheiros que falaram e estão presentes

representando os movimentos sociais, os trabalhadores da terra: o Silvinho, do MST,

o Vilson, da Fetemg, o Eduardo, vice-presidente da Fetraf, e o querido companheiro

Alberto Broch, presidente da Contag. Saúdo os meus secretários presentes, que são

muitos – metade do governo está aqui –, nas pessoas dos queridos companheiros

Glênio, secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, e João Cruz, secretário de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento.  Quero  esclarecer  para  os

companheiros que estão aqui que criamos a Secretaria de Desenvolvimento Agrário,

que não existia – aliás, é uma vergonha para Minas Gerais até hoje não haver uma

parceria com o MDA, que já existe há mais de 20 anos, e não haver uma secretaria

de  desenvolvimento  agrário  dedicada  à  agricultura  familiar.  Mas  temos  dois

secretários de agricultura familiar, porque o João Cruz é da Zona da Mata, filho de

pequenos agricultores, e tem compromisso, tanto quanto o Glênio, com a agricultura

familiar.  Então,  temos  duas.  Registrem  isso  e  cobrem  dele,  porque  ele  é  nosso

parceiro também. Companheiros do governo federal que estão aqui, como vocês são

muitos, vou saudá-los na pessoa da nossa companheira Adriana Aranha, delegada do

MDA em  Minas;  Gilson,  superintendente  regional  do  Incra;  Danilo,  presidente  da

Cooperativa  Agropecuária  dos  Produtores  Orgânicos  de  Nova  Resende,  a  quem

demos o selo de excelência; enfim, saúdo todos os companheiros que estão aqui.

Quero dividir dois sentimentos com vocês nesta manhã. Em primeiro lugar, sinto

uma alegria muito grande por estar aqui, uma alegria sincera.

Esqueci-me de saudar os companheiros do IMA, os fiscais, que estão aí em cima.

Não me esqueci de vocês, só não os mencionei na saudação. Saúdo também os

companheiros da educação, que estão ali. Nós, os ATEs, os ANEs, estamos juntos.

Estamos conversando e negociando com todos. Vamos achar a solução para todos

os  problemas.  Temos  que  ter  um  pouquinho  de  paciência,  mas  vamos  achar  a

solução.

Gente, a alegria é grande de chegar a esta Casa. Já viemos aqui outras vezes,

tantas vezes, não é, Patrus? E vemos esta Casa colorida, com os bonés vermelhos

do MST, os bonés verdes da Fetaemg. Que alegria ver os nossos companheiros da
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educação e os companheiros do IMA! Esta é a Casa do povo. Esta é a democracia

que  nós  queremos,  que  nós  construímos.  A juventude rural  está  ali.  Que  alegria

termos esse sentimento de encontro, de podermos compartilhar os problemas.

Deixem-me contar  um caso para vocês rapidamente.  Ontem eu estava em São

Paulo, à noite, num evento empresarial ligado à indústria automobilística, e, depois,

haveria um coquetel. Não fiquei até o final, pedi licença para sair antes porque queria

voltar rápido, pois hoje de manhã tínhamos este encontro aqui. Mencionei isso para

um executivo, para um empresário de uma das empresas que estava lá: “Vou voltar

para Belo Horizonte hoje ainda, porque amanhã temos um evento importante com os

movimentos sociais do campo, com as federações dos trabalhadores rurais. Vamos

apresentar o Plano Safra de Agricultura Familiar, e eles vão estar lá, na Assembleia”.

Esse empresário, que não é da política, me perguntou: “Mas, governador, o senhor

vai nisso? O senhor vai lá? Esse negócio não é muito complicado, não? As pessoas

vão reivindicar,  vão reclamar, vão pedir coisas”. Eu já estava meio cansado, meio

impaciente – sabe, Patrus? – e respondi: “Meu caro, deixe-me dizer-lhe uma coisa.

Passo o  mês inteiro  ouvindo calúnias,  agressões,  maldades,  insinuações,  críticas

injustas de gente que não gosta de nós nem do povo. Não posso ter um dia para ir lá

no meio do povo e ouvir o que eles, legitimamente, têm para reivindicar?”. Se não for

assim, não vale a pena ser governador.

Aliás  o  Patrus  falou  muito  bem:  só  estamos  aqui,  parlamentares,  deputados  –

muitos estão presentes, por isso não citei todos –, governador do Estado – o Patrus,

que é ministro –, porque vocês nos colocaram aqui. Então, se não pudermos chegar

perto e conversar, não vale a pena. É essa mudança, companheiro Patrus, que está

acontecendo agora em Minas Gerais. Custamos muito para chegar aqui e, agora que

chegamos, começamos a mudar as coisas, e a mudar pra valer. Não dá para fazer

tudo de uma hora para a outra; não tem mágica; não é possível fazer tudo de uma

hora para outra; mas os companheiros que estão aqui sabem do esforço que estamos

fazendo para, de fato, mudar a atitude do governo em Minas Gerais.

Começamos, Patrus – e fico orgulhoso de ser personagem, não por ser governador,

mas porque sou mineiro e militante da causa popular desde a minha juventude –, a

dar um exemplo para o Brasil de harmonia. Sim, harmonia, porque a Assembleia é
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nossa parceira, bem como o Poder Judiciário, que criou agora o Sejus, que é o centro

de resolução de conflitos por demandas territoriais urbanas e rurais, o que não existia

aqui.  É  um  jeito  de  começarmos  a  resolver  os  problemas  antes  de  eles  se

transformarem  em  sentenças  de  reintegração  de  posse,  que  depois  exigem  um

trabalho grande para serem solucionados. E criamos, por decreto, como mencionou o

Silvinho, a mesa permanente de diálogo e negociação com as ocupações urbanas e

rurais, que serve justamente para ouvir os movimentos, para resolver os conflitos de

forma negociada, pacífica e harmônica. Por que não pode ser assim? Basta ter essa

boa vontade. Então estamos avançando nessa direção.

É uma alegria muito grande. Nem tudo foi resolvido, falta muita coisa, mas a atitude

mudou.  Isso  é  muito  importante  porque  é  o  princípio  daquilo  que  queremos:

transformar  o  Estado  de  Minas  Gerais  em  um  território  de  desenvolvimento

sustentável,  de  desenvolvimento  harmônico,  com  espaço  para  todos.  É  isso  que

estamos fazendo aos poucos. Daí a minha alegria de, na manhã de hoje, celebrar

aqui com todos vocês e prestar a minha homenagem, como governador do Estado,

aos  trabalhadores  e  às  trabalhadoras  rurais  da  agricultura  familiar,  que  são

responsáveis por 70% dos alimentos que consumimos. É por isso que estou aqui

hoje, e vou voltar muitas e muitas vezes. Vocês também vão voltar, irão também ao

Palácio  Tiradentes,  ao  Palácio  da  Liberdade.  Serão  sempre  bem-vindos.  Vamos

conversar, negociar e trabalhar juntos. O importante é trabalhar.

Costumo dizer  uma coisa, Patrus,  que muitos  não percebem. Minas Gerais tem

uma característica. Quem nasce aqui é mineiro. Quem nasce no Rio Grande do Sul é

gaúcho. Quem nasce no Rio é carioca. Quem nasce em São Paulo é paulista. Quem

nasce  em  Goiás  é  goiano.  Todas  essas  são  denominações  apenas  geográficas.

Mineiro é um trabalhador, é o sujeito que trabalha na mina. Minas é o único Estado do

Brasil cujo nome próprio é trabalho. Um político mineiro disse que o outro nome de

Minas  é  liberdade.  Concordo.  Somos  um  povo  libertário.  Lutamos  pela  liberdade

desde antes da independência do Brasil. Se o outro nome é liberdade, o primeiro é

trabalho, e todos nós somos trabalhadores.  Daí  a nossa homenagem sincera aos

trabalhadores e às trabalhadoras rurais.

Quero encerrar contando um caso rápido porque acho que ilustra bem, Patrus, o
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que está acontecendo em Minas e tem a ver com os nossos compromissos. Aliás,

vamos reafirmar aqui o nosso compromisso, seu e meu, se me permite essa ousadia,

com Novo Cruzeiro, Ariadnópolis e Felisburgo. O mais importante é Felisburgo. Nós

só não avançamos aqui porque queremos que a presidente Dilma seja protagonista

desse momento.  E não vai  demorar.  No início de setembro,  vamos resolver  esse

problema em parceira com o governo federal.

Quero contar esse caso para encerrar porque já estou falando muito; o presidente

ainda tem que falar, e a manhã já está virando tarde. Esse caso é pessoal, mas ilustra

bem a nossa caminhada. Tomei posse no dia 1º de janeiro, e muitos companheiros

que estão aqui estiveram na posse. Foi uma alegria muito grande aquele dia. Como o

dia 1º é feriado, meu primeiro dia de trabalho foi o dia 2 de janeiro, uma sexta-feira.

Fui  ao  Palácio  da  Liberdade  porque  havia  despachos  lá  para  fazer.  Cheguei  ao

Palácio pela manhã. Era uma manhã muito bonita. Não sei se vocês já repararam,

mas o palácio tem aquele prédio bonito, virado para a praça e, no fundo, há um jardim

bonito com gramados e uma fonte. O carro chegou pelo jardim e, quando desci do

carro,  havia  uma  moça  do  cerimonial  me  esperando  para  me  explicar  detalhes

funcionais. Desci do carro e vi um senhor trabalhando no jardim. Um senhor mais

idoso,  negro,  de  cabelos  grisalhos  e  macacão  de  jardineiro.  Aproximei-me  para

conversar com ele. Ele assustou um pouco e eu cheguei e perguntei: como vai? O

senhor é que cuida do jardim? Que beleza! Está muito bonito! Troquei palavras de

incentivo e de carinho. Disse que queria ver aquele jardim sempre bonito e que, se

ele  precisasse de alguma coisa,  poderia  me procurar.  Abracei  o  senhor  e  entrei.

Quando olhei para trás, a moça do cerimonial havia sumido. Estranhei e perguntei por

ela.  Disseram-me que ela  tinha ido  atender  o  jardineiro  porque ele  havia  sentido

alguma coisa. Perguntei se ele havia passado mal, mas não souberam me informar.

Subi. Passou um pouco, ela chegou à sala e eu perguntei o que havia acontecido, por

que ela havia sumido. E ela me disse que voltou para atender o jardineiro. Perguntei

se ele havia passado mal.  E ela me respondeu que ele teve uma crise de choro

porque, durante 40 anos que ele trabalha no palácio, nunca um governador o havia

cumprimentado. E eu fiquei pensando nisso. Nós governamos exatamente para essas
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pessoas,  para  os  esquecidos,  os  desassistidos,  os  abandonados,  os  humilhados,

aqueles que não são nem vistos pelas pessoas.

Sei que tem gente que é contra isso. É da democracia. Temos de respeitar. Tem

gente que não concorda com esse modelo que está aqui. Pois temos de dizer que,

enquanto formos governo, o nosso compromisso será com essas pessoas. É assim

que vamos governar Minas Gerais. Muito obrigado. Parabéns aos trabalhadores e às

trabalhadoras rurais.

Palavras do Presidente

Vou  falar  da  tribuna,  apesar  de  ser  praxe  o  presidente  encerrar  da  Mesa.  Fiz

questão de subir para falar desta tribuna, que é tão cara para mim.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de participar de um

momento como este. Desta tribuna, também participei de um momento semelhante

com os professores, os quais, assim como vocês, comemoraram um grande acordo

dentro da Assembleia e abraçaram os deputados no Plenário.

Governador,  como  as  coisas  mudaram!  Hoje  vejo  os  movimentos  sociais

participando  de  eventos  conosco,  dentro  do  Plenário  da  Assembleia  Legislativa.

Então,  ministro  Patrus,  quero,  em  nome  de  todos  os  parlamentares  de  Minas,

agradecer-lhe  este  lançamento  na  Assembleia Legislativa,  essa deferência  com o

Parlamento de Minas.

A história  de  muitos  países  mais  próximos  mostra  que  a  agricultura  familiar  é

sustentáculo de desenvolvimento econômico, distribuição de riquezas, promoção de

justiça social, e, por isso, em todos eles, essa agricultura é estimulada e valorizada no

âmbito das políticas públicas.

Meu querido líder Durval Ângelo, em um dia de muita tensão no Parlamento, na

ocasião  de  uma votação  muito  difícil  relacionada  à  educação,  lembrou  como  as

pessoas pararam de se importar umas com as outras. Cada uma só se preocupava

com o seu problema e não se importava mais com nenhuma categoria,  mas isso

mudou muito. O líder do governo, deputado Durval Ângelo, até citou Bertold Brecht,

que nos deixou uma mensagem interessantíssima: “Primeiro levaram os negros/ mas

eu  não  me  importei  com  isso/  eu  não  era  negro./  Em  seguida,  levaram  alguns

operários/  mas  não me importei  com isso/  eu  também não era  operário./  Depois
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prenderam  os  miseráveis/  mas  não  me  importei  com  isso/  porque  eu  não  sou

miserável./ Depois agarraram uns desempregados/ mas como tenho meu emprego/

também não me importei./ Agora estão me levando/ mas já é tarde./ Como eu não me

importei com ninguém/ ninguém se importa comigo”.

Contudo,  hoje  este  governo  vem  e  muda  tudo  isso.  O  governador  Fernando

Pimentel, meu querido Patrus Ananias, ouve para governar, e nós aqui, em Minas,

seguimos rigorosamente a Constituição. Os poderes são independentes, e, o mais

importante, harmônicos, e aqui a harmonia está em primeiro lugar.

Li  um  artigo  do  ministro  Patrus  Ananias,  na  Folha  de  S.  Paulo,  e  ele  citou

Guimarães  Rosa  e  Grande  sertão:  veredas.  Ele  disse  que  o  Plano  Safra  da

Agricultura Familiar significa mais que o alimento na mesa dos brasileiros.

Ele  representa  a  agroecologia,  a  diversificação  do  plantio,  o  desenvolvimento

territorial, a cultura preservada, a qualidade de vida, os mananciais resguardados, a

geração de energia e, principalmente, a redução da pobreza.

Muito obrigado a todos vocês. Como disse o ministro Patrus, paz e bem. Sejam

sempre bem-vindos ao Parlamento de Minas. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor – Para abrilhantarmos este encontro, convidamos os presentes para ouvir

a apresentação do Coral da Assembleia, regido pelo maestro Guilherme Bragança, o

qual nos brindará com as músicas  Peixe Vivo, do folclore mineiro, e  Berimbau, de

Baden Powell e Vinícius de Moraes.

– Procede-se à apresentação musical.

O presidente (deputado Rogério Correia) – A presidência agradece ao coral, sob a

regência do maestro Guilherme Bragança, pela apresentação. Agradeço a presença

de todos os deputados, do público, do governador Fernando Pimentel e do ministro

Patrus Ananias.

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.
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ATA DA 21ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 20/8/2015

Presidência do Deputado Fabiano Tolentino

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição da Mesa – Registro de Recebimento de Mensagens – Execução do Hino

Nacional – Palavras do Presidente – Entrega de Placas – Palavras do Sr. Eduardo

Teixeira  de  Rezende  –  Palavras  do  Sr.  Geraldo  Eustáquio  Coelho  de  Freitas  –

Palavras  do  Sr.  Lázaro  Emanuel  Franco  Salles  –  Palavras  do  Presidente  –

Apresentação Musical – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Fabiano Tolentino – Fred Costa – Isauro Calais.

Abertura

O  presidente  (deputado  Fabiano  Tolentino)  –  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

Ata

–  O deputado  Isauro  Calais,  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 do Dia do Maçom.

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Eduardo Teixeira

de Rezende,  eminente  grão-mestre do Grande Oriente  do  Brasil  –  Minas  Gerais;

Geraldo  Eustáquio  Coelho  de  Freitas,  sereníssimo  grão-mestre  da  Grande  Loja

Maçônica de Minas Gerais; e Lázaro Emanuel Franco Salles, soberano grão-mestre

do Grande Oriente de Minas Gerais, os quais serão conduzidos até a Mesa pelas

filhas de Jó, jovens entre 10 e 20 anos ligadas à ordem; e os Exmos. Srs. João Paulo

Torres  Dias,  defensor  público  e  assessor  institucional  da  Defensoria  Pública,

representando  a  defensora  pública-geral  do  Estado,  Christiane  Neves  Procópio



1228
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Malard; e  Pier Senesi, secretário municipal de Serviços Urbanos de Belo Horizonte,

representando o prefeito municipal, Marcio Lacerda.

Registro de Recebimento de Mensagens

O  locutor –  Registramos  o  recebimento  de  mensagem  do  Exmo.  Sr.  deputado

federal Domingos Sávio,  deputado que atuou nesta Casa Legislativa, por meio da

qual  S.  Exa.  lamenta sua ausência nesta solenidade,  em razão de compromissos

agendados anteriormente, e parabeniza o deputado Fabiano Tolentino pela iniciativa

e,  naturalmente,  todos  os  irmãos  maçons.  Da  mensagem,  vou  extrair  a  seguinte

parte:  (–  Lê:)  “Ao  longo  dos  meus  mandatos  nesta  Casa,  tive  a  alegria  de,  por

diversas  vezes,  apresentar  requerimento  para  realização  desta  sessão  especial,

homenageando uma das mais destacadas instituições do mundo, da qual me sinto

honrado  de  fazer  parte  há  muitos  anos,  ininterruptamente.  Deputado  Federal

Domingos Sávio”.

Gostaríamos de deixar registrado também que S. Exa., o prefeito municipal de Belo

Horizonte,  Marcio Lacerda,  enviou mensagem a cada um dos representantes das

entidades  que  foram  homenageadas  nesta  cerimônia,  parabenizando  também  o

deputado  Fabiano  Tolentino  pela  iniciativa  e,  ao  cumprimentar  as  entidades,

naturalmente o faz a todos os senhores membros da maçonaria.

Execução do Hino Nacional

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Sexteto de Cordas da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais,

sob a regência do Ten. Marco Aurélio.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

O  locutor  –  Com  a  palavra,  para  o  seu  pronunciamento,  o  deputado  Fabiano

Tolentino, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Palavras do Presidente

Boa  noite,  meus  irmãos,  filhas  de  Jó  e  todas  as  nossas  companheiras  aqui

presentes,  as  mulheres  de  nossa  vida.  Pela  televisão,  minha  esposa  está  nos

acompanhando em Divinópolis.  Hoje estamos transmitindo para toda Minas Gerais

este momento importante que vivenciaremos, o Dia do Maçom, o Dia da Maçonaria,
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esta  ordem  tão  importante  que  tanto  lutou  por  causas  dignas  nas  batalhas  do

passado e luta até hoje por dias melhores e grandes conquistas.

Cumprimento o eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais,

Eduardo Teixeira de Rezende,  grande companheiro e amigo;  o  sereníssimo grão-

mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais,  Geraldo Eustáquio Coelho de

Freitas,  o  Tataco,  companheiro  e  amigo  do  meu  pai  de  infância  e  juventude  –

trabalharam juntos, meu pai tem uma admiração especial pelo Geraldo Eustáquio, o

Tataco; o soberano grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, Lázaro Emanuel

Franco Salles – obrigado, mais uma vez, por estar junto conosco; o excelentíssimo

senhor defensor público e assessor institucional da Defensoria Pública, João Paulo

Torres  Dias,  representando  a  Sra.  Christiane  Neves  Procópio  Malard,  defensora

pública  do  Estado de Minas Gerais  – muito obrigado;  o excelentíssimo secretário

municipal  de  Serviços  Urbanos  de  Belo  Horizonte,  Pier  Senesi,  representando  o

prefeito Marcio Lacerda, que também nos enviou agradecimento pelo convite para

esta homenagem de hoje na Assembleia; e o Celso, presidente da Fael. Aproveito

para  cumprimentar  todos  os  presidentes  das  assembleias  e  as  filhas  de  Jó,  que

acompanharam os nossos grãos-mestres – muito obrigado por tudo. Nas pessoas do

Altair, do Gabriel e do Eta, cumprimento todos os maçons em nome de Divinópolis,

minha cidade, o meu oriente, a minha loja. Agradeço ao Márcio da Anunciação Dias a

presença. O Gabriel está sempre presente. Obrigado, Rodrigo, Márcio, que todo ano

está participando da organização junto conosco. Agradeço ao gabinete por organizar

este dia.

As coisas passam muito rápido. Há cinco anos, realizávamos o primeiro encontro

da maçonaria e já estávamos como deputado estadual. O deputado Domingos Sávio

esteve presente todo ano e me ligou, porque está havendo votações no Congresso. É

semana de votações, e ele está lá nos representando. Temos de lhe agradecer. Ele

enviou ofício explicando os seus motivos, conforme lido pelo nosso Cerimonial.

Depois do Domingos, passamos a fazer os encontros, e cinco anos já se passaram.

Iniciamos no primeiro ano,  ainda sem muito aprendizado do Legislativo. Graças a

Deus,  passaram-se  quatro  anos  e  conseguimos  estar  novamente  aqui,  pois

conquistamos a reeleição. No início obtivemos 30 mil votos e, quatro anos depois,
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fomos reeleitos com 60 mil votos, com a ajuda dos irmãos. Isso mostra que, com

princípio, com transparência, com trabalho bem-feito, conseguimos fazer uma política

decente, digna, ainda que com toda a dificuldade desse caminho.

Hoje, meus irmãos, vivemos um momento muito difícil no Brasil, na economia, na

parte moral. A política perdeu o respeito. Os políticos desrespeitam as instituições,

desrespeitam as pessoas, desrespeitam o dinheiro dos nossos impostos, que chega

até  eles  e  deveria  ser  melhor  distribuído.  Cada  vez mais,  é  papel  da  maçonaria

participar  de  todo  esse  processo.  Nós  somos  maçons  e  estamos  ocupando  um

mandato, que é passageiro. Estamos aqui pela segunda vez, mas pode acontecer de

outros estarem em nosso lugar. Mas, enquanto estivermos aqui, teremos de fazer o

melhor. É o meu pensamento. Já que estamos aqui, vamos tentar fazer sempre o

melhor  e  da  melhor  forma possível,  até  para  mostrar  que  existem  momentos  de

mudança. Acredito na mudança do País e em novas pessoas na política. Então temos

de trabalhar também esses valores. Nós, da maçonaria, temos de pensar muito em

tudo isso, em trabalhar os nossos jovens nas escolas, com princípios de civilidade e

de fraternidade, que é o que mais pregamos. É ver as coisas boas nos lugares certos.

Existem coisas boas nos lugares certos, mas tem muita coisa errada no lugar errado.

Temos de ser contra esses princípios que estão errados.

Quando falamos da política como um todo, queria dirigir-me aos irmãos. Estamos

aqui com todos os irmãos e pessoas queridas. Quero ressaltar que não é fácil fazer

política nos dias de hoje. Infelizmente, por tudo que a política passa, acaba sobrando

para todo mundo. Lamentavelmente, as pessoas não sabem julgar os que fazem um

trabalho certo e os que não fazem. A grande maioria entende que é tudo uma coisa

só. Ser político é sinônimo do ruim. Se aquela pessoa é política, automaticamente

todas  as  questões  ruins  recaem  sobre  ela.  E  é  difícil  sermos  políticos.  É  difícil

pensarmos  que  um  filho  nosso  possa  ser  político  e  esteja  nos  defendendo  na

Assembleia Legislativa ou na câmara municipal da cidade onde moramos. É difícil

concebermos  isso,  de  tão  ruim  que  tornou-se  a  profissão  do  político.  Mas  não

podemos desistir.  Temos que lutar  para colocar  pessoas cada vez melhores  aqui

dentro nos defendendo. O que será de nós se não tivermos pessoas do bem entre os

77 deputados? Se não tivermos pessoas do bem entre os 513 deputados federais?
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Se não tivermos pessoas do bem nas câmaras de vereadores e nas prefeituras, no

governo de Minas e no governo do Brasil? Se não tivermos pessoas do bem, não

vamos avançar em nada. Então temos que pensar profundamente que a maçonaria

tem o papel fundamental de trabalhar a questão moral das pessoas, de trabalhar a

ética  e  os  princípios  na  política.  E  temos  que  fazer  também  essa  construção

internamente. Às vezes as pessoas nos falam que maçonaria e política estão muito

distantes, mas não estão tão distantes. Quantos movimentos já foram feitos dentro de

lojas – e as pessoas nem sabem que foram feitos – e produziram tantos resultados?

Mas o que mudou na população? Quantas coisas boas a maçonaria já trouxe para o

Brasil e para o mundo? Então temos que nos envolver mais com a política, ir mais a

fundo  na  política,  colocar  mais  pessoas  boas  dentro  da  vida  pública  para  nos

defender  e  realmente  nos  mostrar  que  os  princípios  são  outros,  que  aqueles

princípios do passado que hoje julgamos contrários têm que ser mudados algum dia.

Estou aqui porque acredito nessa mudança. Se eu não acreditasse, não estaria aqui

falando para os irmãos de uma forma tão simples e corajosa, mas do jeito que eu

acho que tem que ser.

Então começo falando sobre alguns pontos que perdemos a chance de mudar um

pouco mais. Há três ou quatro meses, tivemos uma reforma política que acabou não

sendo uma grande reforma política. Tivemos a chance de mudar, mas, talvez por falta

de coragem, não tenhamos conseguido. Discutimos pouco sobre o sistema eleitoral,

que é tão confuso até para nós que votamos. Uma pessoa que tem muitos votos não

se elege, e aquele que tem poucos votos se elege e está aqui nos representando. O

sistema é confuso.  Discutimos pouco o sistema eleitoral.  Discutimos pouco sobre

uma melhor divisão e a presença dos deputados no Estado.

Deveria haver um sistema distrital, que é mais puro, que faria com que as pessoas

estivessem mais presentes naquele contexto. Com isso não haveria uma campanha

em que o deputado, de quatro em quatro anos, fosse lá buscar os votos e depois não

conseguisse mais voltar. Não porque não fosse uma pessoa boa, mas talvez porque

não conseguisse atingir todo o Estado devido a sua imensidão. Por mais que queira

atender a todas as cidades, não vai dar conta porque o sistema eleitoral é difícil de se

compreender. Se tivéssemos esse sistema delimitado em mais regiões, poderíamos
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defender melhor aquela região. Isso está muito bem expressado nessa revista que eu

passei. O sistema distrital seria a forma mais correta, numa base territorial de 200km

da cidade onde eu moro.  Isso facilitaria,  baratearia a campanha.  Não é isso que

queremos?  Um  custo  menor  de  campanha?  Os  políticos  não  precisariam  gastar

milhões para ser eleitos. Se assim fosse, não precisaríamos explicar como fazer uma

campanha tão cara se não vamos conseguir pagar com o salário que vamos receber?

Temos que colocar algumas interrogações e mudar a forma de se fazer política, e

mudar  a  forma  de  se  fazer  uma  eleição.  Isso  foi  um  pouco  discutido.  Mas,  no

momento de se tirar  o recurso público,  faltou coragem. Tirou-se para os políticos

numa particularidade, mas não se tirou para os partidos.

A  abertura  do  capital  continua  da  mesma  forma  nas  questões  das  nossas

campanhas eleitorais partidárias. Hoje vemos nas grandes mídias que é ali que se

incia a corrupção, seja em menor ou maior escala, como estamos vendo. Nenhuma

empresa  que  tem  que  dar  lucro  vai  investir  na  política  se  não  tiver  um  retorno

garantido. E aí, sim, começa a corrupção, chegando à proporção que estamos vendo.

Parecia que esse sistema era o correto. E tudo começa a ser de forma contrária a

nossa visão. As campanhas passam a ficar muito caras, as empresas têm que investir

muito, automaticamente as obras têm que sair a um preço que talvez não seja o mais

justo, e vemos aí onde vamos parar.

Chegou o momento de darmos um basta.  E esse basta precisa da participação

maior  da  população.  Temos  de  pensar  um  novo  modelo  de  fazer  política.  Caso

contrário, não conseguiremos suportar a situação. Na verdade, talvez o mais certo

seja  as  empresas  não  entrarem  na  política.  Aí,  sim,  as  campanhas  seriam  mais

baratas e modernas,  e todos teriam condições de se apresentar  e mostrar o seu

trabalho. Às vezes, isso não acontece. Infelizmente, vemos a força de um candidato

pelas placas que possui numa cidade. No momento eleitoral, pensamos: “Fulano de

tal está muito forte. Você viu quantas placas ele tem?”. Na verdade, está havendo

gasto público, que nem poderia ocorrer dessa forma. O meu sonho é um dia todos se

expressarem  num  material  10x15,  pois  a  campanha  ficaria  mais  barata  e,

automaticamente,  haveria  mais  condições  de  termos  aqui  pessoas  de  todas  as
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esferas da sociedade, não se limitando apenas àqueles  que realmente têm muito

capital para aqui estar.

Esse mecanismo do capital na política não é o mais correto. Não é assim que faço

campanha.  Graças  a  Deus,  conseguimos,  da  nossa  forma,  duplicar  a  votação.

Saímos de 30 mil para 60 mil votos. Talvez o nosso modelo não esteja tão errado. O

certo é estar presente.

Chamamos os irmãos aqui para dizer que o momento é de mudança. Temos de

pensar de que forma ajudaremos nesse processo, qual a nossa coragem. Quando

terminamos o nosso mandato, avançamos. Infelizmente, disputar com a máquina é

muito complicado, politicamente falando. A estrutura administrativa é muito forte numa

campanha eleitoral. Quando terminamos o mandato da reeleição, automaticamente,

vamos oxigenar e dar gás ao prefeito ou governador reeleito. Isso é salutar, essa

oxigenação  é  boa  no  meio  político.  Tínhamos  de  discutir  inclusive  eleições

legislativas:  vereador,  senador,  deputado.  Para  as  casas,  talvez  isso  seja  um

verdadeiro terror, porque é cômodo ficar aqui por quatro, cinco ou seis mandatos. A

sua base territorial fica muito forte. É difícil perder os votos. Pode-se perder numa

escala pequena,  mas o político vai  continuando no cargo.  Talvez isso não seja o

melhor para a população. O melhor é que haja oxigenação, para que outras pessoas

manifestem a sua posição. O deputado estadual pode tornar-se deputado federal e

vice-versa. Automaticamente, pode até ser prefeito da sua cidade e ajudar a Nação

de uma forma melhor, em vez de acomodar-se no posto e ficar ali por quatro, cinco,

seis mandatos. Não que ele esteja errado. É a sua competência que ali está. Mas é

preciso entender que o sistema também protege a continuidade. Temos de mexer

nisso também. É difícil,  principalmente na posição que ocupo, como deputado. Eu

falava disso  em  algumas  reuniões  políticas,  e  as  pessoas  quase me matavam  –

vereadores  de  quatro,  cinco  mandatos.  Mas  essa  é  a  realidade.  Temos  de

movimentar o sistema, temos de fazer diferente, porque nós já não suportamos mais

o que está apresentado. E a sociedade, muito menos.

Hoje,  devemos  fazer  uma reflexão  geral.  E  aí  peço aos  irmãos  para  pensar  e

trabalhar realmente. Mas primeiramente temos de trabalhar a juventude para saber

realmente qual  o verdadeiro  papel  do deputado,  do vereador,  do  prefeito,  que às
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vezes  é  desconhecido.  As  pessoas  acham que  deputado tem de executar  obras,

quando essa função cabe ao prefeito. Às vezes, é cobrado por algo que não é de sua

responsabilidade. Então, de fato, o papel está invertido. Alguns entes legislativos não

podem executar obras e vão às ruas dizer que as estão executando, o que é uma

inversão de valores nos dois lados. Temos de ensinar à população o que é realmente

a política em cada esfera. Dessa maneira, ganharemos mais condições para ter bons

nomes nos representando.

O  tema  em  pauta  é  interessante.  Estamos  vivenciando  essa  situação.  A pauta

votada na Câmara dos Deputados já está no Senado e foi aprovada na comissão.

Daqui a 15 ou 20 dias será votada no Senado. Talvez haja poucas mudanças. Será

aprovada  a  pauta  que  foi  discutida.  Não  unificamos  as  eleições,  que  continuam

acontecendo de dois em dois anos. É um prejuízo parar um país de dois em dois

anos.  As  obras  param,  as  ações  param,  e  o  custo  é  muito  alto.  Talvez,  com  a

unificação, alguém diga que é difícil votar em tantos nomes – hoje pode levar cola –,

mas com essa medida estaríamos diminuindo o custo eleitoral e teríamos eleições de

quatro em quatro anos. É preciso modernizar de alguma forma. Não conseguimos

mais suportar o que está apresentado.

Então, é momento de refletirmos, mas, mais ainda, meus irmãos, é momento de

pensarmos na juventude que virá. E essa nós temos de trabalhar, para que realmente

consiga  enxergar,  nos  nomes  que  temos  apresentado  –  e  ano  que  vem  haverá

eleição novamente –, os melhores para nos representar. Só assim poderemos ter um

Legislativo melhor, um Executivo melhor, uma Minas Gerais melhor, um Brasil melhor.

Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, por estarem aqui. Podem contar sempre

com a gente.

Finalizando,  eu  gostaria  de  dizer,  Eduardo,  caros  irmãos,  Tataco,  Lázaro,

representantes aqui da maçonaria, que vocês acompanham o nosso trabalho, sabem

da nossa dedicação na política; fui o primeiro deputado a abrir mão do 14º e do 15º

salários, não recebo auxílio-moradia. São ações mais do que certas para a sociedade

que temos hoje. O errado seria talvez o contrário.  Na semana passada talvez eu

tenha  tido  o  dia  mais  feliz  quando  uma  pessoa  saiu  lá  de  Bocaiuva  para  me

agradecer.  Na  verdade,  a  gente  não  espera  da  política  agradecimento.  A gente
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espera fazer o melhor trabalho, e, automaticamente, vêm em torno de nós as pessoas

que vão agradecer,  ou  não,  as  ações que a  gente  faz.  E  o Sr.  Flaviano saiu de

Bocaiuva, na semana passada, o que realmente me comoveu, porque ele veio aqui

nos  agradecer.  Hoje  eu  sou  presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial, junto ao deputado Antônio Carlos Arantes – está ali o representante

Luciano, nosso companheiro –, e o Sr. Flaviano veio nos agradecer porque este ano

ele não conseguiria pagar a conta dele, de R$30.000,00 – que ele fez um empréstimo

para plantar, não choveu e, automaticamente, ele não colheu o que poderia colher. E

estava com a dívida que ele tem de pagar no Banco do Brasil. E nós conseguimos,

em audiência pública, rediscutir a dívida de todos os produtores rurais do Norte de

Minas e do Vale do Jequitinhonha. Por isso o Sr. Flaviano veio nos agradecer, pois ele

pode pagar os R$30.000,00, que venceriam neste ano, em três pagamentos, um por

ano, com juros de 8% ao ano, como estava no contrato. E isso faz com que a gente

continue  trabalhando  na  política.  Dessa  forma  nós  conseguimos  ajudar  13  mil

produtores diretamente relacionados, no norte do Vale do Jequitinhonha. E sabem o

que acontece? Em qualquer cidade onde houve problema de chuva e existe um laudo

de emergência do prefeito ou onde o técnico da Emater tenha atestado em laudo que

a plantação não foi colhida, o Banco do Brasil tem de assemelhar os casos, porque

os direitos são iguais. Se isso foi feito no Norte de Minas, se o problema é o mesmo,

ele tem de ser assemelhado em qualquer lugar, desde que haja prova suficiente para

isso. Então eu acredito que a gente vai atingir quase 30 mil ou 40 mil pessoas que

não pagariam a dívida do seu plantio e vão conseguir pagar de três vezes e, assim,

poderão  continuar  plantando,  para  trazer  para  a  gente  esse  agronegócio,  essa

agricultura e agropecuária tão pujantes que a gente tem em Minas Gerais. É isso que

nos faz ter força, realmente, para trabalhar dia a dia.

No mais, temos de ter esperança, e a esperança é de dias melhores, de pessoas

melhores na política;  e  temos de trabalhar  nesse bem  comum que é,  realmente,

trazer pessoas do bem para locais certos do Brasil e de Minas Gerais. Muito obrigado

a todos e boa noite.

Entrega de Placas

O  locutor  –  Neste  momento,  o  deputado  Fabiano  Tolentino,  representando  o
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presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará a entrega ao

eminente  grão-mestre  do  Grande  Oriente  do  Brasil  –  Minas  Gerais,  Sr.  Eduardo

Teixeira  de  Rezende,  ao  sereníssimno  grão-mestre  da Grande  Loja  Maçônica  de

Minas Gerais, Sr. Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, e ao soberano grão-mestre

do Grande Oriente de Minas Gerais, Sr. Lázaro Emanuel Franco Salles, de placas

alusivas a esta homenagem. As placas contêm os mesmos dizeres, quais sejam: (–

Lê:)  “A história  da  maçonaria  confunde-se  com  a  própria  história  do  Brasil.  Ao

defender e difundir os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, os maçons

participaram de importantes conquistas para a democracia e os direitos civis, como a

independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Hoje, em

Minas,  as  lojas  maçônicas continuam promovendo uma sociedade melhor  e mais

justa,  por  meio  de  importantes  ações  sociais,  culturais  e  educativas  em  prol  das

comunidades  onde  estão  inseridas.  Em  comemoração  ao  Dia  do  Maçom,  a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta justa homenagem ao Grande Oriente

do Brasil – Minas Gerais por seu incansável trabalho na defesa da ética, da justiça e

dos direitos humanos no Estado”.

– Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Sr. Eduardo Teixeira de Rezende

Meus  irmãos,  minhas  cunhadas,  nossas  sobrinhas,  filhas  de  Jó,  e  nossos

componentes da Mesa, cumprimento a todos em nome do nosso ilustre deputado,

representante da maçonaria nesta Casa, Fabiano Galletti Tolentino, nosso amigo de

longas caminhadas. Conhecemos a sua campanha desde o princípio, conhecemos os

princípios  morais  e  maçônicos  que  nortearam  a  sua  trajetória  política.  E  temos

certeza de que é essa a escola que queremos construir para tentar sair desse ponto

de inflexão pelo qual o nosso país passa.

O  Brasil  é  o  país  das  sucessivas  crises,  desde  as  naturais  artificializadas  às

artificiais naturalizadas. O Brasil  é o país da corrupção, desde o seu primórdio de

nascimento. Na nossa certidão de nascimento, Pero Vaz de Caminha dirigiu-se ao rei

pedindo  emprego.  Aqueles  que  aqui  vieram  trocaram  bugigangas  com  os  índios,

corromperam  e  construíram  uma  nação  alicerçada  em  valores  éticos  poucos

adequados para a construção de um país soberano, um país que foi privilegiado por
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Deus com recursos naturais imensos,  um país cujo povo, desprovido de qualquer

índole belicosa, um país cujo povo, educado convenientemente e com os recursos

que dispõe, poderia, sim, segundo o sonho dos nossos maçons José Bonifácio de

Andrada e Silva, Gonçalves Ledo e o próprio Pedro I, ser uma das maiores nações do

mundo. Tínhamos toda condição para isso.

Ao  longo  desse  tempo  todo,  nós  nos  perdemos  nos  meandros  da  história,  na

pequenez do imediatismo, do se salvar e deixar todo mundo para trás, do individual

em  detrimento  do  coletivo.  E  o  que  vemos  hoje  é  simplesmente  um  retrato

potencializado do que sempre fomos construindo. Não vejo novidade nem me causa

espanto.  Na  crise  por  que  passamos  hoje,  a  única  diferença  que  existe  entre  o

passado  e  o  presente  é  que  a  democracia  sempre  foi  fraudada  numa  maioria

elitizada, numa maioria que detinha um poder econômico, numa maioria que detinha

o conhecimento, numa maioria que detinha a capacidade de transformar esta nação.

A democracia é desproporcional, ela é diferente do que Platão previa em A República,

é diferente do que pregamos nas nossas escolas doutrinárias maçônicas, porque nos

falta  um critério  muito básico  para  que a  democracia  possa ser  exercida  na  sua

plenitude. A democracia só é válida quando não se tem que curvar a nenhum dos

poderes constituídos, quer seja o econômico, quer seja o eclesiástico, quer seja o

militar  ou  o  quarto  poder  mais  forte,  que  seria  a  educação  e,  aliada  a  ela,  a

comunicação,  a interação e a capacidade de discernir,  que às vezes é tolhida do

povo. A maçonaria sempre se posicionou de maneira correta, firme e dedicada para

desconstruir essa perversa história.

Hoje, dia 20 de agosto, nós comemoramos esta data um pouco entristecidos, por

saber  que  por  esta  crise  pela  qual  estamos  passando  a  maior  nação do mundo

também passou. Barack Obama se curvou ao poderia econômico. Estamos assistindo

a  uma  desconstrução  das  nossas  empresas,  estamos  assistindo  a  uma

desconstrução  da  motivação  do  povo  para  trabalhar,  estamos  assistindo  a  uma

máquina burocrática cobrando,  esmagando,  dilacerando o povo,  e, para que essa

máquina possa funcionar, só a propina, só a vantagem, só o amigo do amigo. Quem

não for amigo do amigo será preso.

Tivemos a oportunidade de ver, no mensalão, que a Justiça não foi tão imparcial



1238
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

como deveria ser. Com alguns, ela foi mais justa e, com outros, foi menos justa. Será

que isso vai se repetir na Lava Jato? E parou pela Lava Jato, porque o que vem de

BNDES,  dos  fundos  de  previdência  é  de  arrepiar,  é  de  nos  deixar  estarrecidos.

Estamos,  hoje,  participando de uma sociedade de comunicação – a comunicação

pela internet, pelas redes sociais, em tempo real. Professor Gabriel, acontece uma

coisa em Brasília, e no outro dia já está correndo o mundo. Essa internet fará uma

revolução muito mais profunda nesses valores. Todos nós, de maneira geral, somos

corruptos.  Todos  nós  sonegamos  impostos,  todos  nós  passamos  escrituras  por

preços diferenciados, todos nós pagamos um despachante para passar na frente o

nosso filho, o nosso irmão, o nosso amigo, e todos nós ficamos escandalizados. O

princípio é o mesmo, não existe mais corrupto ou menos corrupto. A diferença é a

escala de valores. Nós fazemos a corrupção no dia a dia,  nas nossas interações

sociais,  nas  nossas  discriminações  do  mais  poderoso  para  o  mais  enfraquecido.

Temos que começar a pensar em reconstruir a sociedade. O capitalismo está sendo

colocado em xeque,  da  mesma forma que no passado,  com Gorbachev,  a União

Soviética ruiu. Por que a União Soviética ruiu? Porque ela não conseguiu construir

um modelo capaz de incentivar o homem a produzir o suficiente para todos. Quando

se estabelece um modelo igualitário,  a tendência é igualar pelo mais baixo, e não

para o mais alto. Existem diversas teses a respeito. Se o comunismo ruiu é porque

ele  não  conseguiu  incentivar  as  pessoas  para  que  realmente  utilizassem  sua

capacidade produtiva.

Estamos observando uma ruína postergada do capitalismo. O capitalismo mostrou,

em relação ao comunismo, uma eficiência produtiva, mas está longe de criar  uma

eficiência distributiva, uma eficiência inclusiva, uma eficiência onde o respeito à lei

vale para todos. Gostaria de ver o Marcos Valério na cadeia, como está, e outros

figurões  que  estão  fora  da  cadeia  também.  Parece  que  não  temos  coragem  de

prendê-los. Por quê? A Justiça é diferente para uns? É essa Justiça que queremos no

nosso seio? É essa pátria que queremos construir? Sinceramente, estamos sendo

muito hipócritas. Hipócritas em achar que a corrupção só ocorre lá em cima, quando

aqui em baixo também há. Hipócritas em achar certo a sociedade como está – uns
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podem  ser  presos,  outros  não.  E  mais  hipócritas  ainda  de  entender  que  a

artificialização desta crise é externa.

O próprio Barack Obama, negro, americano, com nome muçulmano, bastardo, filho

sem pai, teve de se curvar a um poder econômico exacerbado. Os Estados Unidos da

América se curvaram. A China, hoje, vai passar por esse mesmo declínio.

Quem  ganha  com  essas  crises?  Bancos,  bancos,  bancos,  bancos  e  sistemas

financeiros. Ganham rios de dinheiro quando a economia encolhe. Ganham rios de

dinheiro quando a economia é inflada, e o povo é estimulado a produzir  e depois

sucatear tudo que se produz. É o País do desperdício.

Se  nós  não  formarmos  em  nossas  fileiras  o  conhecimento  capaz  de  dar

discernimento  a  essas  ações,  já  não  precisaremos  de  maçonaria,  já  não

precisaremos  de  nos  reunir  em  nossas  lojas.  Para  quê?  Para  quê?  Agora,  do

contrário, se viemos aqui, hoje, numa cerimônia bonita como esta, nesta Casa lotada

de irmãos do mais alto valor, com as três obediências juntas, harmônicas, é porque

estamos trabalhando por essa construção.

Gostaria de parabenizar o nosso Tataco, permita-me assim chamá-lo, e o nosso

irmão Lázaro, porque acreditamos nessa maçonaria. Essa maçonaria nos enche de

orgulho. Essa maçonaria é capaz de fazer o diferencial.

Meus irmãos, estou muito triste por ver um país como o Brasil sendo dilacerado nas

suas entranhas por uma democracia fraudada, tanto interna quanto externamente. A

dimensão desta crise vai ser muito maior na desconstrução das nossas empresas e

da nossa capacidade produtiva do que simplesmente o roubo de alguns ou o desvio

de conduta de outros. Não é a cadeia que resolve isso. O modelo americano, nesse

ponto, é mais interessante. Eles chamam a pessoa e a punem. Cadeia para uns sem

cadeia  para  outros  já  começa  sendo  uma esculhambação,  já  começa  sendo  um

descrédito,  já  começa  sendo  uma  inverdade,  já  começa  sendo  uma  hipocrisia.

Punição para todos é o slogan da maçonaria.

Não é preciso necessariamente prisão, triplicar, quadruplicar, porque isso também é

figura de retórica. Faça-se igual ao que os Estados Unidos fizeram: roubou? Devolve

com juros e imposto.  Vamos botar  esse pessoal  para trabalhar  mais.  Não vamos

fechar  uma  Andrade  Gutierrez  e  uma  Camargo  Corrêa  –  que  têm  uma  história
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construída na engenharia que nos enche de orgulho – porque um ou outro ou um

dirigente dela se curvou ao momento e à corrupção do momento, às vezes, até para

ter um espaço para trabalhar. Não os estou defendendo, estou dizendo que não é a

cadeia que resolve, e sim pesadas multas, a devolução do dinheiro e a sua aplicação

no lugar certo. Vamos fazer como o americano faz: colocar o presidente da Andrade

Gutierrez ou de uma Odebrecht para fazer um trabalho comunitário.  Coloquem-no

para trabalhar a sua empresa para gerar mais empregos e pagar, sim, a dívida que

tem com a sociedade, que é dele, que é dos políticos que ainda não foram chamados

e  do  funcionário  público  que  cobrou  todas  aquelas  propinas  para  que  a  coisa

tramitasse na seção dele. E, para quem não pagou propina,  ele criou dificuldade,

prendeu,  fechou,  arrebentou e  acabou,  porque a máquina burocrática  do  Brasil  é

horrorosa, esmaga o cidadão de bem que tem de trabalhar. Vamos resgatar este país

de riquezas, de um povo generoso, para a construção de uma cidadania mais justa e

mais perfeita. Muito obrigado a todos pela atenção.

Palavras do Sr. Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas

Boa  noite.  Cumprimento  o  presidente  desta  reunião,  nosso  amigo,  deputado

Fabiano  Tolentino,  jovem,  dinâmico,  talentoso,  deputado  que  tem  honrado  a

maçonaria nesta Casa e contribuído, de forma destacada, para o desenvolvimento de

uma grande região que representa, o Centro-Oeste. Na pessoa do deputado Fabiano

Tolentino, cumprimento os demais membros da Mesa. Minhas cunhadas, sobrinhos,

filhas  de  Jó,  meus  irmãos,  convidados,  voltar  a  esta  Casa  no  Dia  do  Maçom,

sobretudo para  receber  a homenagem do Parlamento  mineiro,  que nesta ocasião

reitera o seu respeito e confiança na maçonaria como instituição capaz de contribuir

para a construção de perspectivas para o Brasil, a qual sempre esteve presente nos

grandes acontecimentos desta nação, enche-nos de orgulho.

Em nome da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, agradecemos a iniciativa do

irmão, amigo e deputado Fabiano Tolentino, propondo esta reunião de homenagem,

bem como à direção desta Casa pela acolhida à sua proposta, proporcionando-nos

esta noite tão especial, de confraternização e reafirmação de compromissos em prol

desta nação, que, como já foi dito aqui pelo nosso eminente Grão-Mestre Eduardo,
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vive  preocupante  e  perigosa  situação  de  crise  política,  social,  econômica  e,

sobretudo, de ordem moral.

Meus irmãos, deputado Fabiano Tolentino, afirmamos-lhes que estaremos sempre

atentos e prontos para contribuir para as ações que visem à solução dos problemas

que  afetam  a  sociedade  e  o  Brasil,  e  que não  nos  omitiremos,  sobretudo  nesse

delicado momento de grandes definições e busca de caminhos mais seguros para o

povo brasileiro. O Parlamento mineiro, cuja história registra participação destacada

nos grandes movimentos em defesa dos interesses do cidadão, da sociedade e das

instituições, pode contar sempre com a nossa parceria responsável e consciente.

Nesse  contexto,  lembramos  que,  quando  aqui  estivemos,  no  dia  21/8/2014,

participando de cerimônia semelhante, tivemos a oportunidade de informar, em nosso

pronunciamento,  sobre  os  trabalhos  desenvolvidos  na  XLIII  Assembleia  Geral

Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil – CMSB -, realizada em

julho de 2014, em Belo Horizonte, passando às mãos do Deputado Fabiano Tolentino

a Carta de Belo Horizonte, documento assinado pelos 27 Grão-Mestres das Grandes

Lojas  do  Brasil,  na  qual  alertamos  a  sociedade  brasileira  e  os  entes  estatais

constituídos de que patrocinaríamos um projeto de lei, de iniciativa popular, com o

objetivo  primordial  de  neutralizar  a  corrupção  e  erradicar  a  impunidade.  Naquela

ocasião  o  ilustre  deputado,  gentilmente,  fez  a  leitura,  na  íntegra,  do  referido

documento.

Esse  projeto,  que  foi  denominado  Corrupção  Nunca  Mais!  e  que  está  sendo

coordenado pela Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, foi concluído no início deste

ano  e  lançado  oficialmente  no  dia  21  de  março  passado,  estando  em  pleno

desenvolvimento em todo o País, com a coleta de assinaturas para atingir o número

exigido para os projetos de lei de iniciativa popular.

Também  queremos  destacar  nessa  ocasião  que,  na  XLIV  Assembleia  Geral

Ordinária  da  CMSB,  realizada em São Paulo  em  julho  de  2015,  foi  reafirmado o

compromisso  de  todas  as  27  Grandes  Lojas  do  Brasil  com  esse  projeto  de  lei

Corrupção Nunca Mais!, bem como registrado voto de louvor às atividades judicantes

desempenhadas pelo Juiz Sérgio Fernando Moro, que, aliadas às ações do Ministério

Público e da Polícia Federal,  vêm demonstrando efetivo  e destemido combate às
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práticas de corrupção,  merecendo o apoio irrestrito da  sociedade brasileira  e,  em

especial, da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. A Carta de São Paulo,

assinada ao final do encontro pelos Grão-Mestres e que teve cópias remetidas às

autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, externa o pensamento e

o  posicionamento  das  27  Grandes  Lojas  Maçônicas  do  Brasil,  quanto  à  sua

capacidade e responsabilidade cidadã de contribuir para o combate à corrupção e à

impunidade,  que se  apresentam hoje  como um dos  maiores males do  Brasil.  Sr.

Presidente, deputado Fabiano Tolentino, o povo brasileiro já não aguenta conviver

com  a  cultura  e  a  prática  da  corrupção  e  da  impunidade.  Sentimo-nos  muito

confortáveis  em  compartilhar  com  os  Srs.  deputados  esse  nosso  trabalho,  pois

sabemos quanto esta Casa preza a moralidade no trato da coisa pública.

Meus caríssimos irmãos, neste Dia do Maçom, que se apresenta como ocasião

propícia à reflexão quanto ao nosso papel de construtores sociais, trazemos-lhes uma

mensagem  de  otimismo  e  confiança,  reafirmando  que  o  momento  é  de  união,

convergência  de  esforços  e  propósitos,  como  demonstrado  no  Manifesto  da

Maçonaria Mineira, assinado pelos Grão-Mestres da Grande Loja Maçônica de Minas

Gerais, do Grande Oriente de Minas Gerais – Comab – e do Grande Oriente do Brasil

– GOB-MG – e divulgado na semana passada. Vivenciamos este Dia do Maçom de

2015 como talvez um dos mais significativos dos últimos tempos para a nossa Ordem

em Minas  Gerais,  diante  da  grandiosidade  do trabalho  e dos  esforços  que estão

sendo desenvolvidos em prol do fortalecimento da fraternidade, bem como das ações

concretas com vistas a contribuir para um Brasil melhor, mais seguro e promissor.

Concluindo e agradecendo, mais uma vez, esta honrosa homenagem, afirmamos a

todos os irmãos que o trabalho desenvolvido no presente é que garantirá o nosso

futuro.  A  hora  da  ação  construtiva  é  agora.  As  nossas  atitudes  é  que  farão  a

diferença. Por fim, deixamos para reflexão um pensamento de Fernando Pessoa que

diz: “Afinal, se coisas boas se vão é para que coisas melhores possam vir. Esqueça o

passado, desapego é o segredo". Muito obrigado a todos e boa noite.

Palavras do Sr. Lázaro Emanuel Franco Salles

Meu caríssimo e querido irmão Fabiano Tolentino, peço vênia para, na sua pessoa,

cumprimentar as autoridades da Mesa e meus caros pares, grão-mestres. Esse é um
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irmão que tão bem representa a maçonaria nesta Casa de leis; e, quando digo “bem”,

meus irmãos,  gostaria  de ressaltar  que a  maçonaria  só  pode se  orgulhar  de  um

cidadão que, em um ano eleitoral, conquistou 30 mil votos e, quatro anos depois, em

um lapso tão curto de um mandato – um mandato passa tão depressa, deputado –,

dobrou sua votação. Assim sendo, aceite os parabéns da maçonaria mineira, meu

querido irmão Fabiano Tolentino.

Meus  queridos  irmãos do Grande Oriente  do  Brasil  –  Minas  Gerais,  caríssimos

irmãos da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, meus queridíssimos irmãos do

Grande Oriente de Minas Gerais, ouvimos aqui atentamente os dois queridos grão-

mestres que nos precederam, e falou-nos o grão-mestre Eduardo sobre união; e a

hora, meu querido Eduardo, é realmente de união. Não poderia, de forma nenhuma,

ficar insensível ao estado de coisas que acontecem em nosso país. Todos sabemos

que  atravessamos  a  maior  crise  de  valores de  nossa história,  e  um maçom não

poderia ficar insensível a esse estado de coisas, até porque, meus irmãos, todos os

fatos  históricos  ou  mesmo  os  maiores  fatos  políticos  da  Nação  brasileira,

necessariamente, passaram por dentro de lojas maçônicas.

Assim sendo, conclamo meus irmãos que nos acompanhem quando sairmos de

nossas  casas  e,  juntos,  unidos,  como  deveremos  ser  e  seremos  sempre,

atravessarmos a cidade pacificamente clamando – e pedindo a todos que também o

façam – por um país melhor. Essa é a maçonaria de Minas Gerais, uma maçonaria

forte e, sobretudo, unida e operosa. A maçonaria brasileira é uma das maiores do

mundo, e hoje tenho a certeza de que nós, maçons do Grande Oriente de Minas

Gerais,  do Grande Oriente do Brasil  – Minas Gerais e da Grande Loja Maçônica,

orgulhamo-nos de estar unidos, trabalhando por um país melhor.

Agradeço a meus queridos pares, grão-mestres Eduardo e Tataco, por estarmos

unidos nesta hora em que o País precisa tanto da nossa liderança, da liderança da

maçonaria. Diria a todos que, quando se fala em união, também não podemos nos

esquecer daquilo por que lutamos: a fraternidade maçônica, pois, no dia em que ela

se for, simplesmente nada mais restará da maçonaria. É hora, pois, meus irmãos, de

todos  nós,  unidos,  fazermos  uma  corrente  de  força  e  união,  sobretudo,  pela
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manutenção da fraternidade maçônica tão presente no coração de cada um, como

aqui conseguimos sentir.

Coube a mim – e pedi licença aos dois – fazer alguns agradecimentos neste Dia do

Maçom,  nesta  data  em  que,  tenho  certeza,  todos  vocês  receberam  muitas

mensagens, como nós recebemos: mensagens de encorajamento, de agradecimento,

de congratulações. Ao receber tantas mensagens, lembrei-me, então, de que a minha

hora como grão-mestre já está indo. Este é o oitavo ano em que participo dessa

brilhante e honrosa reunião. Participei por quatro anos como grão-mestre adjunto e

este é o último ano como grão-mestre. Certamente, no ano que vem, aqui estará meu

sucessor, José Humberto Bahia, que, sem dúvida, muito mais que eu, trabalhará pela

grandeza não só do Grande Oriente de Minas Gerais, como da maçonaria mineira e

brasileira.

É chegada a hora, meus irmãos – e, quando digo “irmãos”, refiro-me também aos

queridos irmãos do Grande Oriente do Brasil e da Grande Loja de Minas Gerais -, dos

meus agradecimentos. Todos sabem que foi lá, no extremo Sul das Gerais, que a

maçonaria mais jovem do Estado,  o Gong, foi  buscar um caipirão da região para

exercer esse cargo, que, sem dúvida alguma, do alto dos meus 62 anos de idade,

será, tenho certeza, o mais honroso que minha vida conquistou.

Dizer da minha honra e do meu orgulho em exercê-lo seria por demais difícil para

mim, mas seria muito fácil dizer da satisfação que tenho ao exercê-lo. Tenho certeza,

meus irmãos, de que, mesmo residindo a quase 500km daqui e vindo não muitas

vezes a Belo Horizonte, quando aqui tenho de vir, faço-o com muita satisfação. Gosto

muito de estar junto aos meus irmãos. Gosto muito de visitar as minhas lojas e as

lojas das potências coirmãs, e senti muita satisfação em poder ser o instrumento que

devolveu ao Gong o seu progresso, o seu desenvolvimento e que tanto buscasse a

união da maçonaria mineira que vemos hoje neste Plenário.

Agradeço, pois, a cada um de vocês. Talvez, pela emoção que sinto, fosse pouco

dizer que o carinho, o apoio e a confiança de vocês, nesses quase quatro anos, foram

e são os responsáveis por tudo aquilo que juntos conseguimos. Peço vênia a meus

pares  para  dizer  que  jamais  –  e  não é  a  primeira  vez que digo  isso  –  aceitarei

qualquer louro unicamente dirigido ao grão-mestre. Ninguém realiza nada sozinho,
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meus irmãos. Se algum mérito tive, foi o de escolher bons companheiros para comigo

dividir a honrosa tarefa de liderar vocês durante esses quatro anos. No ano que vem,

voltarei à minha querida Poços de Caldas, para a minha querida e centenária Loja

Maçônica Estrela Caldense. E de lá, quem sabe até do banco dos aprendizes, rezarei

por todos vocês, para que a maçonaria mineira continue, sempre alto e bom som,

levando  o  nome  do  encorajamento,  da  operosidade,  da  união  e,  sobretudo,  da

fraternidade a todos os mineiros e brasileiros.

Gostaria de fazer esse agradecimento aos meus colaboradores do Grande Oriente

de  Minas  Gerais,  que  comigo  dividem  cada  minuto  do  seu  tempo:  aos  meus

queridíssimos delegados regionais, alguns presentes; ao meu queridíssimo delegado

distrital metropolitano, meu querido Ronaldo; aos membros do conselho geral; a todos

os delegados distritais; aos grandes secretários; e, sobretudo, aos obreiros regulares

e ativos das lojas filiadas ao Grande Oriente de Minas Gerais.

Muito obrigado, meus irmãos. Tenho a certeza de que, se oportunidade tiver, quem

sabe mais para a frente ainda nos encontraremos. Agradeço, então, no meu último

ano, ao queridíssimo irmão Fabiano Tolentino; a esta Casa de leis, que engrandece e

enobrece a maçonaria mineira pelo trabalho que faz, não só pelo irmão Fabiano,

como  por  outros  queridos  deputados,  como  Iran  Barbosa  e  outros  maçons  que

também  estão  aqui  e  que,  junto  ao  Fabiano,  conduzem  esta  Casa  de  leis  pelo

caminho da seriedade, da justiça e da probidade, o que honra a todos nós, maçons.

Encerro minhas palavras agradecendo a oportunidade que esta Casa de leis nos dá

em  nome  do  Grande  Oriente  de  Minas  Gerais.  Agradeço  a  companhia  do  meu

querido Eduardo, do meu querido Tataco. Este é meu último ano, mas tenho a certeza

de que no ano que vem o Bahia estará com vocês lhes dando forças. Muitíssimo

obrigado a todos os meus irmãos. Foi uma honra muito grande estar ao lado de vocês

nesses anos. Muito obrigado.

O  locutor  –  Com  a  palavra,  para  o  seu  pronunciamento,  o  deputado  Fabiano

Tolentino, representando o presidente desta Casa, deputado Adalclever Lopes.

Palavras do Presidente

Pronunciamento  do  presidente  da  Assembleia  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Adalclever Lopes, na Reunião Especial em Comemoração ao Dia do Maçom: (– Lê:)
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“Celebrar  a  maçonaria  já  faz  parte  da  tradição  desta  Casa,  que  reconhece  na

instituição uma fundamental  importância na formação de nosso país  e de nossos

valores  de  cidadania.  Quando  recebemos  os  grão-mestres  Eduardo  Teixeira  de

Rezende,  Geraldo  Eustáquio  Coelho  de  Freitas  e Lázaro  Emanuel  Franco Salles,

estamos também homenageando cada membro do Grande Oriente do Brasil – Minas

Gerais, da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais e do Grande Oriente de Minas

Gerais. A presença conjunta neste Plenário das três organizações demonstra a união

de propósitos dos participantes mineiros, em sua luta a favor do povo brasileiro e na

busca  de  uma  sociedade  melhor.  A criação  da  nação  brasileira,  como  entidade

autônoma no panorama mundial,  já revelava a intensa participação da maçonaria.

Sua atuação foi essencial, desde a nossa independência, na propagação dos ideais

que conduzem à prática da liberdade dos indivíduos,  da igualdade dos direitos  e

obrigações de cada um e da fraternidade entre todos os seres humanos. O Dia do

Maçom, hoje comemorado nesta Assembleia, remete, portanto, aos grandes valores

democráticos e  de  promoção  da  cidadania  que  regem  esta  Casa.  Partilham este

Parlamento  e  a  maçonaria  os  mesmos  princípios  da  justiça  e  da  solidariedade

humana.

Expandindo-se pelo mundo simultaneamente às ideias iluministas, a maçonaria se

fez agente de nossa história  desde o período colonial,  alimentando a vontade de

independência que guiou a  Inconfidência  Mineira.  Assim,  a liberdade presente  na

inscrição da bandeira de Minas é o ideal maçônico transformado em símbolo vivo, a

ser permanentemente recordado e a provocar a vigilante reflexão dos cidadãos.

Notáveis líderes da maçonaria, os irmãos Andrada empenharam-se na conquista de

nossa  independência.  José  Bonifácio,  o  patriarca,  foi,  emblematicamente,  seu

primeiro  grão-mestre  no  Brasil.  A  República  refletiu,  desde  o  início,  a  decisiva

participação do Grande Oriente na construção de nossa democracia. Com certeza,

esta nação e seu povo foram educados e moldados nas grandes linhas da tolerância

e da obediência à moral e à razão.

A secular  tradição  maçônica,  trabalhando  pelo  bem-estar  dos  brasileiros,  vem

difundindo o progresso, a educação e a filantropia. Sem as dissidências do passado,
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os maçons de Minas olham novamente juntos para o nosso presente e para o futuro,

comprometidos com a busca da verdade e o apoio aos direitos e à dignidade da

pessoa humana.

A presença nesta solenidade das maiores autoridades da maçonaria atesta essa

associação e reafirma a necessária sintonia na promoção da educação, das práticas

comunitárias e da assistência social. O Dia do Maçom, além de reconhecimento à

dedicação a boas obras, representa sobretudo a celebração da fraternidade e das

causas justas. Muito obrigado.”.

Apresentação Musical

O  locutor  –  Convidamos  os  presentes  a  assistir  a  mais  uma apresentação  do

Sexteto de Cordas da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais,  que

interpretará  a  canção  Nada  será  como  antes,  de  Ronaldo  Bastos  e  Milton

Nascimento, sob a regência do Ten. Marco Aurélio.

– Procede-se à apresentação musical.

O  presidente  –  Agradecemos  ao  Sexteto  de  Cordas  da  Polícia  Militar.  É  muito

bonito! Agradecemos ao irmão Eduardo, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil; ao

irmão  Lázaro  Emanuel  Franco  Salles,  grão-mestre  do  Grande  Oriente  de  Minas

Gerais; ao Geraldo Eustáquio Coelho de Freitas, o Tataco, grão-mestre da Grande

Loja  Maçônica  de  Minas  Gerais;  ao  João  Paulo  Torres,  defensor  público  aqui

representando a defensora Christiane Neves; ao Pier Senesi, secretário de Serviços

Urbanos de Belo Horizonte, representando o prefeito Marcio Lacerda. Agradecemos

ainda a todos os irmãos, cunhadas e demais participantes.

A maçonaria está presente na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa. Podem

contar conosco. Já marcaremos a reunião do ano que vem. Espero que, em todos os

anos que aqui estiver, sempre possamos celebrar o Dia do Maçom.

Encerramento

O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando as deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia

21, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/8/2015

Às  9h15min,  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  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  termos  dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  14,  que  altera  a  Lei

Complementar nº 129, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais, e 15/2015, que altera a Lei nº 5.301, que contém o Estatuto dos Militares do

Estado de Minas Gerais, 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 6/8/2015: ofícios da Sra. Nívia

Mônica da Silva, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário,  e dos Srs. Adeilton

Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do

Estado de Minas Gerais; Denilson Martins, presidente do Sindicato dos Servidores da

Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Vítor  Valverde,  secretário  municipal  de

Governo  de  Belo  Horizonte  (2);  Antônio  Sérvulo  dos  Santos,  corregedor-geral  de

Justiça. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Míriam de Oliveira Galuppo, delegada de polícia, representando o Sr. Marco Antonio

de Paula Assis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado Minas

Gerais – Sindepominas; e o Ten.-Cel PM Júlio Cezar de Paula, chefe da Seção de

Recursos Humanos do Estado-Maior, representando o Cel. PM Marco Antônio Badaró

Bianchini, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais; o Sr. Antônio Carlos

de  Alvarenga  Freitas,  chefe  de  gabinete  da  Polícia  Civil,  representando  o  Sr.

Wanderson Gomes da Silva, chefe da Polícia Civil  de Minas Gerais; o 3º-Sgt.  PM

Marco  Antônio  Bahia  Silva,  presidente  da  Associação  dos  Praças  Policiais  e

Bombeiros Militares de Minas Gerais; o Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente

do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de
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Minas  Gerais;  os  Srs.  Denilson  Aparecido  Martins,  presidente  do  Sindicato  dos

Servidores  da  Polícia  Civil;  Wilton  Ribeiro  de  Sales,  presidente  do  Sindicato  dos

Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais; Walney José de Almeida, presidente da

Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais; Wellington Kalil, presidente

da Associação dos Escrivães de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

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

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  em  turno  único,  do

Projeto  de  Lei  nº  1.084/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator:  deputado João Leite,  em virtude de redistribuição).

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.395, 1.396,

1.399, 1.401, 1.402, 1.404, 1.409, 1.410, 1.497, 1.498, 1.502 a 1.506, 1.546, 1.560,

1.570  e  1.623/2015.  Registra-se  a  presença  da  deputada  Celise  Laviola  e  do

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:

nº  2.928/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública para discutir novas denúncias de ocorrência de crimes de tráfico de

drogas  e  furto  na  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  especificamente  na

Faculdade de Direito;

nº  2.929/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

visita  ao  Grupamento  de  Ações  Táticas  Especiais  –  Gate  –  da  Polícia  Militar  do

Estado de Minas Gerais, para verificar as condições de trabalho do efetivo ali lotado,

bem  como  as  condições  estruturais  das  instalações  e  a  logística  de  solução

porventura adotada;
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nº  2.930/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública para debater a suposta prática criminosa perpetrada pela empresa

Via Motors Veículos, a qual recebeu valores monetários por parte de consumidores e

não entregou os produtos adquiridos dentro do prazo acordado, alegando motivos

diversos para o não cumprimento da oferta, além de dificultar a devolução dos valores

pagos em razão da rescisão contratual;

nº  2.931/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública no Município de Barão de Cocais,  em atendimento a pedido da

Câmara  Municipal,  para  tomar  as  providências  cabíveis  em  face  do  aumento  da

criminalidade local;

nº  2.932/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte, com a finalidade de debater notícia sobre a constatação de fraude em

bombas de postos de combustíveis;

nº  2.933/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  no  Município  de  Alfenas,  para  debater  e  buscar  providências

necessárias à promoção e garantia da segurança pública local;

nº  2.934/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  para  debater  e  buscar  as  medidas  necessárias  à  promoção  e

reforço  da  segurança  pública  na  região  do  Bairro  Coração  Eucarístico,  em  Belo

Horizonte;

nº 2.935/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em que solicitam seja encaminhado ao Ministério da Justiça e à Polícia Rodoviária

Federal pedido de providências para que seja ampliado o efetivo policial no posto da

Polícia Rodoviária Federal no Município de Congonhas;

nº 2.936/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em que solicitam seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências

para que seja instalada mais uma vara judicial na Comarca de Ouro Branco;

nº 2.937/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em que solicitam seja encaminhado à Chefia de Polícia Civil e ao Comando-Geral da

Polícia Militar pedido de providências para que sejam realizadas operações policiais
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conjuntas  entre  a  Polícia  Militar  e a  Polícia  Civil  para  a  repressão  qualificada de

crimes no Município de Ouro Branco;

nº 2.938/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de

providências  para  o  aumento  do  número  de  policiais  militares  e  de  viaturas  no

Município  de  Ouro  Branco,  bem  como  para  a  melhoria  da  estrutura  logística  da

corporação no município;

nº 2.939/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em que solicitam seja encaminhado à Chefia de Polícia Civil e à Secretaria de Defesa

Social pedido de providências para o aumento do contingente policial, do número de

viaturas e a melhoria da estrutura operacional da Polícia Civil no Município de Ouro

Branco;

nº 2.940/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em que solicitam seja encaminhado à Defensoria Pública-Geral do Estado pedido de

providências com vistas à nomeação de defensor público para a Comarca de Ouro

Branco;

nº 2.941/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de

providências para que sejam transferidos os presos da região de Ouro Branco que

cumprem pena no presídio de Conselheiro Lafaiete, tendo em vista a superlotação

daquela unidade prisional e a abertura de novas vagas no sistema prisional estadual;

nº 2.942/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em  que  solicitam  sejam  encaminhadas  à  Secretaria  de  Defesa  Social  as  notas

taquigráficas da 1ª  Reunião Conjunta das Comissões de Segurança Pública  e de

Assuntos Municipais e Regionalização, realizada em 7/8/2015 no Município de Ouro

Branco,  com a  manifestação do delegado titular  da Polícia Civil  de Ouro  Branco,

Marcelo Fonseca Prado, para conhecimento e adoção de providências cabíveis para

melhoria da estrutura física das delegacias de polícia da região de Ouro Branco;

nº 2.943/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de

providências  para  a  instalação  de  um  centro  de  cumprimento  de  medida
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socioeducativa  de  internação de menores  em  conflito  com  lei  na  região  de  Ouro

Branco;

nº 2.944/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em que solicitam seja encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro

Branco pedido de providências para que seja avaliada a possibilidade de adoção de

medidas urbanísticas compensatórias pela empresa Gerdau em favor do Município de

Ouro Branco, em razão de a empresa ser proprietária de grandes áreas urbanas e

rurais localizadas no município sem cumprimento da função social da propriedade,

nos termos do art. 182, § 2°, da Constituição Federal;

nº 2.945/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Glaycon Franco e Fred Costa,

em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal e à Presidência da Câmara

Municipal  de  Ouro  Branco  pedido  de  providências  para  que  sejam  implantadas

medidas de prevenção social  do crime,  em especial  investimentos  em iluminação

pública e na capina de lotes vagos e áreas contíguas às passarelas municipais;

nº 2.946/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Segurança Pública para proceder à entrega dos diplomas

referentes aos  votos  de congratulações  com policiais  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 deputado Cabo Júlio e sua esposa;

nº  2.947/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a atuação imediata de força-

tarefa para apuração da morte do Sd. PM Charles Coelho de Souza Júnior, do 40º

Batalhão da Polícia Militar;

nº 2.948/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal pedido de providências para que seja

reativado  o  posto  da  Polícia  Rodoviária  Federal  no  Município  de  Belo  Oriente,

próximo à Cenibra, em razão do grande fluxo de caminhões e carretas e relatos de

suspeita de entrada de drogas e mercadorias roubadas na região;

nº 2.949/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  aumentar  o  efetivo  de

policiais civis e delegados nos Municípios de Belo Oriente, Açucena e Naque;



1253
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nº 2.950/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a instalação de um Batalhão

da Polícia Militar no Município de Belo Oriente, bem como para o aumento da atuação

de policiais militares;

nº 2.951/2015, da deputada Celise Laviola, em que solicita seja realizada audiência

pública para discutir a morte do prefeito municipal de Central de Minas;

nº  2.952/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

audiência pública no Município de Jacutinga para discutir o aumento da criminalidade

local;

nº 2.953/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre a Taxa de

Incêndio, contendo o número de contribuintes, o valor arrecadado nos últimos quatro

anos e o valor estimado para 2015;

nº 2.954/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em que solicitam

seja realizada visita ao Centro Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do

Patrimônio Público de Minas Gerais  a  fim de entregar  os  relatórios  referentes às

visitas  realizadas  ao  1º,  2°  e  3º  Batalhões  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e  à

audiência pública realizada para discutir a falta de suporte estrutural e logístico aos

bombeiros militares, apesar da arrecadação da Taxa de Incêndio, e para solicitar, por

ocasião da visita, providências cabíveis;

nº  2.955/2015,  do  deputado  Missionário  Marcio  Santiago,  em  que  solicita  seja

encaminhado voto de congratulações aos agentes de segurança prisionais e aos oito

policiais militares lotados no 1º Pelotão Rotam, pela prisão de um homem que se

passava  por  agente  penitenciário  em  Juiz  de  Fora,  que  foi  preso  portando  falsa

identidade  da  Secretaria  de  Defesa  Social,  equipamentos  e  uniforme  do  sistema

prisional.

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 agosto de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2015

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/7/2015

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos  Pimenta  e  Antônio  Jorge  (substituindo  o  deputado  Glaycon  Franco,  por

indicação  da  liderança  do  BCM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e

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

Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. 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 1.127, 1.179 e 1.245/2015. 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 2.548 a 2.570/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.599/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Saúde para debater o atendimento às gestantes e

os partos realizados nas maternidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 2.600/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita da

Comissão de Saúde com a presença do CAO – Saúde do Ministério Público de Minas

Gerais  ao  Hospital  João  Paulo  II,  em  Belo  Horizonte,  para  verificar  in  loco as

condições de infraestrutura e funcionamento da unidade;

nº 2.601/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

Serviço de Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte pedido de providências
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com relação às denúncias de infestação por insetos e escorpiões no Centro Geral de

Pediatria – CGP – e no Parque Municipal.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Glaycon Franco – João Leite.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/7/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Cássio Soares 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 Tiago Ulisses, dispensa a leitura

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

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar pareceres de redação final e suspende os trabalhos. Reaberta a reunião, estão

presentes os deputados Gilberto Abramo, Cássio Soares e Léo Portela. 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 Cássio Soares em que solicita seja apreciado em segundo

lugar na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 1.915/2015. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 1.503/2015 (relator: deputado Léo Portela) e 1.915/2015 (relator: deputado Cássio

Soares). A reunião é suspensa novamente. Reabertos os trabalhos, estão presentes

os deputados Gilberto Abramo, Tiago Ulisses e Léo Portela. Está presente, também, o

deputado Wander Borges. Em continuação à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.334/2015 (relator: deputado Tiago Ulisses) e

1.980/2015  (relator:  deputado  Léo  Portela).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião de hoje, 14/7/2015,
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às 14h15min, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Wander Borges – Cristina Corrêa.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/8/2015

Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados Doutor Jean Freire e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado João

Leite,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),  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 2.783/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Rogério Correia, em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  renovação  das

concessões  das  usinas  da  Cemig,  conforme  solicitação  do  coordenador-geral  do

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais;

nº  2.788/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública conjunta das Comissões de Participação Popular e de Educação,

Ciência e Tecnologia para debater a Emenda Constitucional n° 59/2009, que dispõe

sobre a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil, a partir de 2016, para as

crianças de 4 e 5 anos, conforme solicitado pelo Movimento Popular da Mulher, pela

União Brasileira das Mulheres de Minas e pelo Fórum Mineiro de Educação Infantil;

nº  2.789/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública,  no  Município  de  Jequitinhonha,  para  debater  a  situação  das

ocupações do Bairro Vaticano e do acampamento Aurora, na área rural;

nº  2.790/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada
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audiência  pública,  no  Município  de  Manhuaçu,  para  debater  a  construção  de

moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, conforme solicitação da Associação

Habitacional de Manhuaçu e Região.

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 agosto de 2015.

Doutor  Jean  Freire,  presidente  –  Fábio  Cherem  –  Emidinho  Madeira  –  Geisa

Teixeira.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 5/8/2015

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire, Glaycon Franco e Geraldo Pimenta, membros da

supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Doutor Wilson Batista

e Antônio Jorge. Havendo número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos

do art. 120, III do Regimento Interno, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

debater os problemas enfrentados por pessoas portadoras de doenças raras e por

seus familiares e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o

recebimento da seguinte correspondência:  e-mail da Sra. Adriane Cristina da Cruz,

mãe de uma criança com paralisia cerebral, informando as dificuldades no tratamento

de seu filho e pedindo que os parlamentares velem pelas famílias de pessoas com

deficiência.  Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no

Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  das  Sras.

Maria  Inez  Pordeus  Gadelha,  diretora  substituta  do  Departamento  de  Atenção

Hospitalar e Urgência do Ministério da Saúde (16/7/2015), e Lumena Almeida Castro

Furtado,  secretária  de  Atenção  à  Saúde  do  Ministério  da  Saúde  (18/7/2015).  O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores os deputados mencionados entre parênteses: no 1º turno, Projeto de Lei nº

13/2015 (deputado Carlos Pimenta); em turno único, Projetos de Lei nºs 385, 777 e



1258
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.180/2015  (deputado  Arlen  Santiago).  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para  ouvir  as  Sras.  Maria  Cecilia  Jorge Branco de Oliveira,

presidente da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves –

Afag – Campinas (SP); Miriam Sandra Gontijo de Oliveira, vice-presidente da Aliança

Brasileira  de  Mucopolissacaridose  –  Moema;  Maria  Juliana  de  Oliveira  Silva,

delegada da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves –

Afag –,  coordenadora de Doenças Raras em Minas Gerais  e presidente da ONG

Menkes Brasil – Viçosa; Maria Raquel Santos Carvalho, geneticista do Departamento

de Biologia Geral da Universidade Federal de Minas Gerais; Aline Esteves Pacheco,

presidente da Associação Mineira de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla;

Cláudia  Maria  Portela  Eleutério,  presidente  da  Associação  Mineira  de  Parentes,

Amigos  e  Portadores  de  Epidermólise  Bolhosa;  Ana  Maria  de  Jesus  Cardoso,

coordenadora da Rede Cegonha, e o Sr. Wagner Costa Coelho, diretor de Sistema

Logístico  e  Apoio  às  Redes,  representando o  secretário  de  Estado de Saúde de

Minas Gerais; além dos Srs. Leopoldo Antônio Pires, chefe do setor de Neurologia do

Hospital  Universitário  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  –  UFJF;  Rodrigo

Rezende Arantes, geneticista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de

Minas Gerais; Carlos Augusto de Albuquerque Damasceno, neurologista do Hospital

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora; Marcos José Burle de Aguiar,

professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade

Federal de Minas Gerais; Alberto Andrade Vergara, coordenador médico da Unidade

de  Doenças  Complexas  do  Hospital  João  Paulo  II,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Antônio Jorge, coautor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª

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

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

Requerimentos nºs 2.686 a 2.688, 2.691 a 2.693, 2.695, 2.706, 2.707 e 2.856/2015.

Foi aprovado ainda o seguinte requerimento:
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nº 2.708/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos na localidade de

Vargem Grande, na divisa dos Municípios de São João das Missões e Itacarambi,

para  debater  assuntos  referentes  à  saúde indígena  da  aldeia  xacriabá,  melhorias

habitacionais e questões do território indígena (emendado pelo autor).

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 2.857/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação e à Secretaria de Estado de Saúde

pedido  de  providências  para  aprovar  a  abertura  do  curso  de  medicina  na

Universidade Federal de Itajubá – câmpus Itabira;

nº 2.858/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  inadequações  e

imprecisões em leis e decretos estaduais, apontadas nos itens 6 a 13 do Ofício nº

606/2015 do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – Crefito –, a

saber: 1) a Lei nº 14.690, de 2003, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Ipsemg,

prevê em seu Anexo 29 vagas de auxiliar de fisioterapia; 2) o ordenamento jurídico

não admite a existência das funções de auxiliar de fisioterapia ou terapia ocupacional

desde o advento do Decreto-Lei nº 938, de 1969, que reconheceu o fisioterapeuta e o

terapeuta ocupacional como profissionais de nível superior; 3) além desse conflito, a

Lei nº 14.690, de 2003, pode ter tido disposições revogadas de modo implícito pela

Lei nº 15.465, de 2005, que extingue 19 cargos de auxiliar de fisioterapia e agrupa

esse cargos noutra nomenclatura de auxiliar de seguridade social, configurando uma

incerteza jurídica; 4) e situação análoga ocorreria na Rede Fhemig, através da Lei nº

15.462, de 2005, que institui o cargo de analista de gestão e assistência à saúde,

cujas  funções  englobam  atividades  desenvolvidas  por  fisioterapeutas,  terapeutas

ocupacionais  e  outros  profissionais  de  nível  superior  que  são  direcionados  para

tarefas administrativas e genéricas, constantes no Anexo II da mesma lei;

nº 2.859/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater políticas públicas voltadas para a prevenção, os sintomas e o

tratamento da doença de Alzheimer;
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nº 2.860/2015, dos deputados Antonio Lerin e Arlen Santiago, em que solicitam seja

encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações para que seja

enviada cópia da prestação de contas do Hospital  Regional  de Uberaba (Hospital

José de Alencar);

nº 2.862/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja realizada visita da

Comissão  de  Saúde  ao  Hospital  Santa  Casa  de  Misericórdia,  no  Município  de

Cláudio;

nº 2.863/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Fazenda pedido de informações sobre o total da arrecadação anual do

Imposto sobre Operações Financeiras, a partir de 2003 até a presente data;

nº 2.864/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado pedido de providências no sentido de priorizar o pagamento de

todos os convênios de saúde;

nº 2.866/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

governo  do  Estado  pedido  de  providências  para  retirar  a  cobrança  de  ICMS  da

energia elétrica dos hospitais públicos e filantrópicos, visto que o tema foi promessa

de campanha;

nº 2.867/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhada à

presidente da República, aos deputados federais e aos senadores de Minas Gerais e

aos presidentes do Senado e da Câmara dos deputados manifestação de repúdio

pelo corte de recursos de R$1.703.000.000,00 para a área da saúde, segundo tabela

divulgada pelo Ministério da Fazenda e noticiada pelo jornal O Globo;

nº  2.869/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Saúde, no dia 28/8/2015, para debater a proteção

e a promoção da saúde da população expressas através das ações de vigilância

sanitária, em comemoração ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária;

nº 2.872/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Saúde  para  debater  a  previsão  de  nomeações  dos

aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde, regido pelo Edital

nº 2/2014 e homologado em 14/2/2015, para provimento de cargos das carreiras de
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ensinos médio e superior do quadro de pessoal, visto que há eventuais contratações

de servidores terceirizados e não há apresentação do cronograma de nomeações.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Ricardo Faria – Carlos Pimenta.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 11/8/2015

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado Celinho do Sinttrocel,

membro da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Emidinho

Madeira  e  Geraldo  Pimenta.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado

Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a pesquisa Perfil

da Enfermagem no Brasil, desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz –, e

a  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo em 6/8/2015:  ofícios  dos  Srs.

Carlos Nicodemos, vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Criança e

do Adolescente  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da Presidência  da  República;

André Quintão Silva, secretário de Trabalho; Alex Sandro Gonçalves Pereira, chefe de

gabinete  do  ministro  do  Trabalho  e  Emprego  (substituto),  e  André  Menegotto,

secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego (substituto); Bonifácio de

Andrada,  deputado  federal;  Tancredo  Antônio  Naves,  presidente  da  Rádio

Inconfidência;  e  Marcílio  Valadares,  prefeito  municipal  de  Pitangui.  A presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Helena

Machado, coordenadora de pesquisa da Fiocruz, representando o Sr. Paulo Gadelha,

presidente  dessa fundação;  Eva Zan Pereira,  coordenadora  estadual  da  pesquisa

Perfil  da Enfermagem no Brasil; e Sônia Maria Soares, vice-diretora da Escola de

Enfermagem da UFMG; e os Srs. Neyson Pinheiro Freire, assessor de comunicação
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do Conselho Federal  de Enfermagem, representando o Sr. Manoel Carlos Neri da

Silva, presidente desse conselho; Marcos Rúbio, presidente do Conselho Regional de

Enfermagem de Minas Gerais;  e Anderson Rodrigues, presidente do Sindicato dos

Enfermeiros  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente,  coautor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações  iniciais  e  passa  a  palavra  ao  deputado  Geraldo  Pimenta,  coautor

desse requerimento,  e  ao  deputado  Emidinho  Madeira,  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. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, presidente – Dirceu Ribeiro – Felipe Attiê.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 11/8/2015

Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Arnaldo Silva, Bonifácio Mourão e Tito Torres, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Tito  Torres,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento

de  e-mail  da Sra. Adriane Cristina da Cruz, mãe de criança com deficiência física,

informando sobre a passeata do dia 17/8/2015, às 10 horas, na Praça Sete, que tem

como objetivo chamar a atenção das autoridades para as demandas das pessoas

com deficiência e a falta de assistência do setor público a essas pessoas. Comunica

também o recebimento de correspondência, publicada no  Diário do Legislativo, em

6/8/2015, dos Srs. Eduardo Barbosa, deputado federal, e Bertoldo Mateus de Oliveira
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Filho, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos. 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 agosto de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Arnaldo Silva – Tito Torres.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/8/2015

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Carlos Pimenta 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 Carlos Pimenta,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a 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 mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs.

Alexandre de Menezes Rodrigues, corregedor do Conselho Regional de Medicina de

Minas Gerais; Frederico Levindo Coelho, corregedor regional de Polícia Federal em

exercício do Departamento de Polícia Federal; Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior,

superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça; Marcelo Mattar Diniz,

coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  Criminais,  de

Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar; Pedro Carlos Bitencourt

Marcondes, presidente do Tribunal de Justiça (6/8/2015); e Pepe Vargas, secretário

de Direitos Humanos da Presidência da República (7/8/2015). O presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 1.494/2015,  em turno

único (deputado Carlos  Pimenta),  e  Projeto de Lei  nº 1.612/2015, em turno único

(deputado  Paulo  Lamac).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
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compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.615/2015. 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 2.977/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a desigualdade legislativa

que os servidores administrativos da Polícia Civil possuem em relação aos servidores

estritamente  policiais,  bem  como  a  situação  dos  servidores  públicos  da  área  da

saúde, especialmente no que se refere às necessárias nomeações e a preenchimento

de cargos (emendado pelo deputado Carlos Pimenta);

nº 2.978/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos para debater possível violação de direitos

e garantias fundamentais, constrangimento ilegal e abuso de autoridade por parte do

diretor do Presídio de São Joaquim de Bicas I, Ricardo Helbert dos Santos Pereira,

em face da agente de segurança prisional Emília Conceição da Silva;

nº 2.979/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Saúde, em

Vargem Grande, na divisa dos Municípios de São João das Missões e Itacarambi,

para debater  a saúde indígena dos Xacriabás, questões de territórios indígenas e

melhorias habitacionais;

nº 2.983/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral e à Diretoria de Apoio Operacional – Seção Direitos Humanos da

Polícia Militar pedido de providências para averiguação de denúncia sobre a situação

envolvendo  a  professora  Patrícia  Rossi,  que  foi  supostamente  agredida,  detida  e

conduzida à força por um policial militar durante manifestação no Município de Santos

Dumont;

nº  3.012/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão de Direitos  Humanos  para  debater  a  situação do

sistema  prisional  no  Estado,  tendo  em  vista  denúncias  apresentadas  sobre

irregularidades e violações de direitos fundamentais;
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nº  3.013/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  a  saúde  na

adolescência;

nº 3.017/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Defesa Social  –  Seds  –  pedido  de  providências  para  a

apuração de supostas agressões cometidas por agentes penitenciários do Centro de

Remanejamento do Sistema Prisional Gameleira;

nº 3.018/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Seds pedido de providências para a apuração de denúncia sobre supostas agressões

cometidas por agentes penitenciários no Presídio de Passos durante busca realizada

no dia 1º/7/2015, sob ordem do diretor da unidade;

nº 3.020/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para a apuração de

possíveis  desvios  de  função  final  de  servidores  da  Seds  e  alocação  em  setores

administrativos, ferindo o estatuto dos servidores públicos;

nº 3.021/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Procuradoria-Geral  de  Justiça e  a  Corregedoria  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de

providências  para  averiguar  a  situação  de  Charles  Chafi  Chaib,  condenado  em

processo judicial supostamente sem provas e sem a presença de representante do

Ministério Público nas audiências de instrução e admonitória, por fatos ocorridos no

Município de Conceição do Rio Verde;

nº 3.022/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  Público  pedido  de  providências  para  que  seja  verificada a  situação  da

remoção dos moradores da Vila Arthur de Sá, que faz divisa com um shopping center

na Via 710, para a realização de uma alça viária a ser executada pela Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte;

nº 3.023/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Procuradoria-Geral  do Ministério  Público Federal  pedido de providências  para que

seja verificada a instalação de pedágio pela Via 040, concessionária responsável pelo

trecho rodoviário entre o Município de Barbacena e o Distrito de Correia de Almeida,
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gerando grande ônus aos moradores, que são obrigados a pagar pedágio inúmeras

vezes ao dia, haja vista a dependência desse distrito ao município ao qual pertence.

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 agosto de 2015.

Cristiano Silveira, presidente – Professor Neivaldo – Cristina Corrêa.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

12/8/2015

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João Leite,  Cabo Júlio  e Professor  Neivaldo,  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 proceder a entrega dos diplomas referentes aos

votos de congratulações  aos policiais  militares  que participaram da operação que

resultou na apreensão de uma pistola furtada do deputado Cabo Júlio, em 2010, e na

prisão de um homem. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir o Maj. PM Marcos Ângelo Vieira Júnior, subcomandante do 34º Batalhão

da  Polícia  Militar,  representando  o  Ten.-Cel.  PM  Marcelo  Martins  de  Resende,

comandante desse batalhão; o 3º-Sgt. PM Giovani de Almeida Honorato, o Cb. PM

Alessandro da Silva Portugal e o Cb. PM Vanderson Feliciano Jacinto, todos do 34º

Batalhão  da  Polícia  Militar,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

presidência concede a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:
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nº 2.981/2015, do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Celise Laviola, em

que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública

para discutir a situação do atendimento prestado pelo Hospital da Polícia Civil, bem

como sua situação tecnológica, orçamentária e física, e para debater soluções para

melhoria da unidade hospitalar;

nº 2.982/2015, do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Celise Laviola, em

que solicitam seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao Hospital da

Polícia  Civil  para  apurar  suas  condições  de  atendimento  e  sua  estrutura  física,

tecnológica e orçamentária;

nº 2.984/2015, do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Celise Laviola, em

que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Governo  pedido  de

providências  para a aplicação da Lei  Complementar  Federal  nº  144,  de 2014,  no

Estado, e para apoio do governo aos Projetos de Lei Complementar nºs 14/2015, que

altera a Lei Complementar nº 129, de 2013, e 15/2015, que altera a Lei nº 5.301, de

1969;

nº 2.995/2015, do deputado Sargento Rodrigues, da deputada Celise Laviola e do

deputado Professor Neivaldo, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de

Planejamento e Gestão e ao advogado-geral do Estado pedido de informações sobre

a  aplicação  da  Lei  Complementar  Federal  nº  144,  de  2014,  aos  policiais  civis  e

militares estaduais.

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 agosto de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente.

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

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/8/2015

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cássio Soares,

Inácio  Franco  e  Dilzon  Melo,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente

também  o  deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
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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 apreciar matéria constante em 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,  em  turno  único,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  705/2015,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça (redistribuída a proposição ao deputado Inácio

Franco) e 1.007/2015 (relator: deputado Inácio Franco); pela aprovação, no 1º turno,

dos Projetos de Lei nºs 239/2015, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Dilzon Melo), e 341/2015, na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Dilzon Melo). O parecer sobre o Projeto

de Lei nº 483/2015, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental (relator:  deputado Dilzon 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 nominal, é aprovado,

em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 1.191/2015 (relatora: deputada

Marília Campos), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  1.295,  1.376,  1.387,

1.483, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, 1.545, 1.624, 1.693 e 1.626/2015. E foram

rejeitados os Requerimentos nºs 1.627, 1.629 e 1.625/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos:

nº 2.986/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para entregar

aos  gestores  do  Parque  Estadual  de  Ibitipoca  os  diplomas  com  votos  de

congratulações pelo excelente trabalho realizado;

nº  2.987/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
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audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para  debater  o  número  excessivo  de  liberações  de  licenciamentos  ambientais  no

Estado em um curto período de tempo;

nº 2.988/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater o impacto ambiental gerado

pela instalação da fábrica da Coca-Cola em Itabirito;

nº 2.989/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada visita da

Comissão de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  ao  Parque Estadual

Serra da Candonga, no Município de Guanhães, criado pelo Decreto nº 40.170, de

1998, para conhecer as condições de preservação da área de grande valor ecológico

e paisagístico;

nº  2.990/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  2.352/2015,  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  autoria  do  governador,  anexado  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.602/2015,  de

autoria do deputado Ivair Nogueira;

nº 2.991/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  a  redução  dos  aterros

sanitários em Minas Gerais;

nº 2.992/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater os desmatamentos de matas

ciliares,  áreas  de  recarga e  nascentes  e  áreas de reservas  de  mata  atlântica  da

região do Parque Estadual do Rio Doce;

nº 2.993/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  medidas  de  combate  aos
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crescentes focos de incêndios nas áreas nas áreas de proteção ambiental e reservas

de conservação federais localizadas no Estado;

nº 2.994/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  a  situação  da  Estação

Ecológica de Fechos, sua expansão e importância para a manutenção da qualidade

das águas que abastecem a região Sul de Belo Horizonte e parte de Nova Lima;

nº 2.996/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Medina,

para debater a situação do fornecimento de água pela Copasa no município e as

condições do reservatório decorrentes da degradação ambiental;

nº 2.997/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja realizada visita da

Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  ao  Rio  Pará,  no

Município de Carmópolis de Minas, para verificar a situação do rio, que está sendo

afetado pela atividade de extração de areia e revolvimento de sedimentos;

nº 2.998/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja realizada audiência

pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater

o descarte indevido de lixo hospitalar no Município de Caldas;

nº 2.999/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a atuação e os resultados do

programa  de  recuperação  ambiental  de  Belo  Horizonte  –  Drenurbs  –  com  a

canalização do Córrego do Índio, na Avenida Várzea da Palma, na região de Venda

Nova;

nº 3.000/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Ministério

Público do Estado de Minas Gerais e à Prefeitura Municipal de Contagem pedido de

providências para fiscalizar os loteamentos clandestinos no Bairro Tupã, na Área de

Proteção Ambiental Vargem das Flores, em Contagem;

nº 3.001/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
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providências  sobre  o  recolhimento  de  lixo  hospitalar  depositado  ilicitamente  no

Município  de  Caldas,  a  fim  de  evitar  a  contaminação  da  população  e  do  meio

ambiente pelos resíduos acumulados;

nº  3.002/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a situação

da duplicação, desapropriações e evolução das obras na BR-381 e as garantias da

execução de medidas preventivas, de minimização e compensação dos inevitáveis

impactos ambientais;

nº 3.003/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  das  Comissões  de  Minas  e  Energia  e  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  os  investimentos  da  empresa  Furnas

Centrais Elétricas S.A nos recursos hídricos da bacia;

nº  3.004/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para debater a contaminação do Rio Jequitinhonha;

nº 3.005/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Doutor Jean Freire, em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Participação Popular para debater a

contaminação do Rio Jequitinhonha, conforme solicitação da Comissão Pastoral da

Terra no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;

nº 3.006/2015, do deputado Cássio Soares e da deputada Marília Campos, em que

solicitam seja encaminhado ao promotor da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de

Araguari pedido de informação sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público em

relação à suposta falta de licenciamento ambiental para a construção da estação de

tratamento de esgoto do Bairro São Sebastião, no Município de Araguari;

nº 3.007/2015, do deputado Cássio Soares e da deputada Marília Campos, em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  superintendente  de  Regularização  Ambiental  do

Triângulo  Mineiro  e  Alto  Paranaíba  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de

estudo  de  impacto  ambiental  para  a  implantação  da  estação  de  tratamento  de
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esgotos  que,  supostamente,  está  sendo  construída  sem  análise  de  viabilidade

ambiental, no bairro de São Sebastião, em Araguari;

nº 3.008/2015, do deputado Cássio Soares e da deputada Marília Campos, em que

solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Araguari pedido de informações

sobre a existência de estudo de impacto ambiental para a implantação da estação de

tratamento de esgotos que,  supostamente,  está sendo construída sem análise de

viabilidade ambiental, no bairro de São Sebastião, no Município de Araguari;

nº 3.009/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja realizada visita ao

Centro  Mineiro  de  Referência  em Resíduos  Sólidos  para  verificar  o  resultado  da

parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

com a Fundação Estadual de Meio Ambiente e o Serviço Voluntário de Assistência

Social;

nº 3.010/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater

o cumprimento das diretrizes nacionais para o saneamento básico instituídas pela Lei

Federal nº 11.445, de 2007;

nº 3.011/2015, dos deputados Cássio Soares e Inácio Franco, em que solicitam seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de  autorização  do  órgão

ambiental para a Companhia de Tecidos Santanense rebaixar as águas da Represa

do Carioca, conforme denúncia feita na audiência pública do dia 11/8/2015, realizada

em Pará de Minas;

nº 3.014/2015, dos deputados Cássio Soares e Inácio Franco, em que solicitam

seja encaminhado ao promotor de justiça da Comarca de Pará de Minas pedido de

informações consubstanciadas em cópia da perícia técnica ambiental que identificou

as causas de proliferação de aguapés e da poluição do Lago Azul, em Pará de Minas;

nº 3.015/2015, dos deputados Cássio Soares e Inácio Franco, em que solicitam

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável pedido de providências para revisão urgente do atendimento no posto do

Sisema, em Divinópolis, que tem sido feito de forma inadequada, segundo denúncia

recebida na audiência pública realizada em 11/8/2015, em Pará de Minas;
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nº 3.016/2015, dos deputados Cássio Soares e Inácio Franco, em que solicitam

sejam encaminhadas notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada no dia 11/8/2015, no Município

de Pará de Minas, aos promotores de justiça e prefeituras dos Municípios de Itaúna,

Igaratinga, Itatiaiuçu e Pará de Minas.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo – Inácio Franco.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/8/2015

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  Bosco  e  Thiago  Cota,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes, também, os deputados Durval Ângelo, Celinho do Sinttrocel e Professor

Neivaldo. 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, considera-a aprovada e solicita aos parlamentares

que a subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a debater o futuro

e a  sobrevivência  da Fundação TV Minas Cultural  e  Educativa-Rede Minas,  bem

como a apresentação e a discussão do quadro atual e suas perspectivas e discutir e

votar proposições da comissão. Comunica também o recebimento de ofício do Sr.

Hercules Macedo, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação, publicado

no  Diário  do  Legislativo em  6/8/2015.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses: em turno único, Projeto de Lei nº 1.278/2015 (Wander

Borges); Projeto de Lei nº 1.548/2015 (Bosco). A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os seguintes convidados: Israel do Vale, presidente

da Fundação TV Minas representando Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário

de  Estado  de  Cultura  de  Minas  Gerais;  Bernardo  da  Mata  Machado,  secretário
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adjunto da Secretaria de Estado de Cultura; Rodrigo Barreto de Lucena, diretor de

comunicação institucional da Assembleia Legislativa; Kerison Lopes, Presidente do

Sindicato  dos  Jornalistas;  Ronaldo  Machado,  diretor  fazendário  do  SindPúblicos;

Romina Faria, diretora da Associação dos Servidores da Rede Minas; Anibal Macedo,

relator da Comissão de Fomento e Financiamento do Conselho Estadual de Cultura –

Consec; Luciana Trindade dos Reis Bottrel Mansur, superintendente jurídica da Rádio

Inconfidência  Ltda.,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência

concede a palavra aos deputados Thiago Cota e Celinho do Sittrocel, autores dos

requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Registram-se  a  presença  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  e  a  saída  dos

deputados Durval  Ângelo e Professor Neivaldo. A presidência retoma os trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

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

Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.596/2015. 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  3.024/2015,  dos  deputados  Bosco,  Celinho  do  Sinttrocel,  Thiago  Cota  e  da

deputada Cristina Corrêa, em que solicitam seja enviado pedido de providências à

Secretaria de Estado de Cultura manifestando o interesse da Comissão de Cultura

em participar das atividades a serem desenvolvidas pelo grupo de trabalho instituído

pelo Poder Executivo, no intuito de solucionar os problemas existentes na Fundação

TV Minas  Cultural  e  Educativa,  notadamente  em relação às  falhas  existentes  na

carreira  e  à  falta  de  equipamentos  adequados  ao  exercício  da  função  dos  seus

servidores;

nº 3.025/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja realizada audiência Pública

da  Comissão  de  Cultura  na  cidade  de  Araxá,  durante  o  4º  Festival  Literário

Internacional de Araxá, que terá como tema “Imagina os livros, imagina a cidade”,
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para discutir formas para despertar em crianças e jovens o interesse pelos livros e

pela leitura;

nº  3.027/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

Congratulações  com  a  Academia  Araxaense  de  Letras,  que  é  referência  na  vida

cultural de Araxá, pelo seu cinquentenário.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Bosco, presidente – Wander Borges – Ione Pinheiro – Cristina Corrêa.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/8/2015

Às 17h19min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e o

deputado  Durval  Ângelo  (substituindo,  respectivamente,  os  deputados  Vanderlei

Miranda e Rogério Correira, por  indicação da liderança do BMM) e os deputados

Tiago  Ulisses,  Arnaldo  Silva  e  Tito  Torres,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a

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

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

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

proposições  da  comissão.  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 2.544/2015 na forma do Substitutivo nº 1

(relator:  deputado Tiago Ulisses).  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

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

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

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Felipe Attiê – Tito Torres.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/8/2015

Às 10h1min, comparece na Câmara Municipal de Juiz de Fora o deputado Antônio

Carlos  Arantes,  membro  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os

deputados Isauro Calais e Antônio Jorge. Havendo número regimental, o presidente,

deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Antônio Jorge, dispensa a leitura da ata da

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

comissão presentes.  A presidência  informa que  a  reunião  se destina  a  discutir  a

situação do Centro de Convenções de Juiz de Fora e a discutir e a votar proposições

da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

as Sras. Danielle Feyo, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Juiz de Fora

e vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo, e Carla Simone Pires da Silva,

presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel – Juiz de

Fora; e os Srs. José Sotter Figueirôa Netto, secretário de Governo, representando o

Sr. Bruno Siqueira, prefeito municipal de Juiz de Fora, Rodrigo Cabreira de Mattos,

presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, André Luiz Zuchi da Conceição,

secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Geração de Emprego e Renda

de Juiz de Fora, Francisco José Campolina Martins Nogueira, presidente da Fiemg –

Regional  Zona  da  Mata  –  Juiz  de  Fora,  Alex  Rangel  Pereira,  representante  do

Escritório Regional de Juiz de Fora, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco,

diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –

Codemig,  Marcos  Tadeu  Andrade  Casarin,  presidente  da  Câmara  de  Dirigentes

Logistas  – CDL – Juiz de Fora,  Aloísio José Vasconcelos Barbosa, presidente da

Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Juiz  de  Fora,  João  José  Ferreira  Alves,

presidente  do  Sindicato  dos  Hotéis,  Restaurantes  e  Similares  de  Juiz  de  Fora,

Emérson Beloti  de Souza,  presidente  do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora,

Cássio  Elízio  de  Resende,  presidente  do  Convention  Bureau  de  Juiz  de  Fora  e

Região, e Marcelo Carmo Rodrigues, professor, representando o Sr. Edwaldo Sérgio

dos Anjos Júnior, coordenador do Curso de Turismo da Universidade Federal de Juiz
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de Fora – UFJ – que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede

a palavra  ao  deputado  Antônio  Jorge,  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, 18 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes, presidente – Fábio Avelar Oliveira – Roberto Andrade.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 13/8/2015

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Bosco, Glaycon

Franco e Dilzon Melo (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da

liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de  requerimento  do  deputado  Dilzon  Melo,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  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 3.030/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja realizada audiência

pública,  no  Município  de  Betim,  para  debater  a  viabilidade  de  expansão  do

fornecimento  de  gás  natural  para  atender  às  demandas  industrial,  comercial  e

residencial, além do setor de transportes;

nº 3.031/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja encaminhado, pela

Casa,  agradecimento  a  todos  os  que  participaram  da  audiência  pública  do  dia

10/8/2015,  que debateu a implantação da agência  estadual  de energia elétrica,  a

energia solar fotovoltaica e o aumento da conta de energia dos irrigantes do Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
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convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2015.

Gil Pereira, presidente – Glaycon Franco – Dilzon Melo.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 19/8/2015

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino,

Inácio Franco e Nozinho, membros da supracitada comissão. Está presente, também,

o  deputado  Paulo  Lamac.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Fabiano  Tolentino,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições  da  comissão.  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 921/2015 na forma do Substitutivo nº 1

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

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

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

os Requerimentos nºs 1.517 e 1.812 a 1.820/2015. 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  nº  3.026,  3.028,  3.029,  3.062,  3.064,  3.065,  3.066  e  3.067/2015.

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

convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária de amanhã, às 10

horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Nozinho – Rosângela Reis.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2015

PROPOSIÇÃO DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.670

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

Apae – de Água Boa, com sede nesse município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Excepcionais – Apae – de Água Boa, com sede nesse município.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de agosto de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 25/8/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Mensagem  nº  58/2015  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.792/2015),  do  governador  do  Estado –  Ofícios  –  2ª  Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.793  a  2.804/2015  –

Requerimentos  nºs  2.027  a  2.096/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.986  a

1.990/2015 – Proposições não Recebidas: Requerimento da Comissão de Direitos

Humanos  –  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Esporte,  de  Meio

Ambiente, de Transporte, do Trabalho, de Cultura, de Saúde, de Política Agropecuária

(2),  da  Pessoa  com  Deficiência  e  de  Segurança  Pública  –  Oradores  Inscritos:

Discursos dos deputados Arlen Santiago, Sargento Rodrigues, Felipe Attiê, Rogério

Correia e Elismar Prado – Registro de Presença – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições – Decisão da Presidência – Comunicação da Presidência –

Leitura de Comunicações – Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários
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nºs 1.987, 1.988 e 1.990/2015; deferimento – Requerimento Ordinário nº 1.981/2015;

indeferimento – Votação de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.978 a

1.980, 1.982 a 1.986 e 1.989/2015; aprovação – Questão de Ordem – Encerramento

– Ordem do dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –

Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Cássio

Soares – Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro

Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte

Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira –

Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil

Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco –

Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João

Leite – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz

Humberto Carneiro – Marília  Campos – Missionário  Marcio  Santiago – Nozinho –

Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres –

Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – 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 Doutor Wilson Batista, 3º-secretário,  nas funções de 2º-secrétario,

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



1281
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Correspondência

– O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 58/2015*

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de

Vossa Excelência, projeto de lei que institui em Minas Gerais o Programa Estadual de

Transporte Escolar – PTE-MG – dos alunos da rede estadual de ensino residentes em

zona rural.

O  presente  projeto  objetiva  viabilizar  a  transferência  de  recursos  do  Tesouro

Estadual destinados ao transporte escolar de forma direta aos municípios, mediante

assinatura de Termo de Adesão, e de acordo com critérios de financiamento definidos

anualmente, gerando agilidade e melhoria no fluxo financeiro dos repasses.

É importante  destacar  que,  atualmente,  a  transferência  de recursos próprios  do

Tesouro Estadual para os municípios que realizam o transporte escolar é viabilizada

mediante  a  celebração  de convênios  anuais,  o  que compromete  a  eficiência  dos

referidos repasses.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.792/2015

Institui o Programa Estadual de Transporte Escolar – PTE-MG – dos alunos da rede

estadual de ensino residentes em zona rural.

Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Transporte Escolar – PTE-MG –, no

âmbito da Secretaria de Estado de Educação – SEE –, com o objetivo de transferir

recursos  financeiros  do  Tesouro  do  Estado,  de  forma  direta,  aos  municípios  que

realizam o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino residentes em

zona rural.

Art. 2º – O município interessado em participar do PTE-MG deverá habilitar-se no
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Programa mediante a assinatura de Termo de Adesão a ser celebrado com o Estado,

por intermédio da SEE.

§ 1º – O Termo de Adesão terá vigência de um ano, renovando-se automaticamente

por iguais períodos, se não houver manifestação contrária das partes e desde que

não verificadas as hipóteses previstas no art. 6º.

§ 2º – O Termo de Adesão ao PTE-MG poderá, a qualquer tempo, ser rescindido:

I – pelo município, que deverá manifestar expressamente o seu interesse no prazo

de cento e oitenta dias antes da data da rescisão e resguardar a manutenção do

serviço de transporte escolar até o término do ano letivo em curso;

II – pela SEE:

a) quando existir  interesse público justificado, manifestado no prazo de até trinta

dias  antes  da  rescisão,  hipótese  em  que  assumirá  direta  ou  indiretamente  o

transporte escolar do município;

b) quando o município praticar alguma das condutas vedadas pelo art. 6º.

Art. 3º – Os critérios de cálculo para definição do valor dos recursos do PTE-MG, a

ser  repassado  a  cada  município,  e  a  forma  de  execução  do  Programa  serão

estabelecidos em regulamento.

§  1º  –  Os  recursos  do  PTE-MG  destinam-se,  exclusivamente,  ao  custeio  do

transporte escolar, executado direta ou indiretamente pelo município.

§ 2º – A SEE e a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV – divulgarão, até o dia

31  de  janeiro  de  cada  exercício  financeiro,  o  critério  de  cálculo,  o  valor  a  ser

repassado aos municípios, a periodicidade dos repasses, bem como as orientações e

instruções necessárias à execução do PTE-MG, observado o montante de recursos

disponíveis para esse fim na Lei Orçamentária Anual – LOA.

§ 3º – O valor do PTE-MG para cada exercício financeiro será transferido em dez

parcelas iguais e sucessivas, entre fevereiro e novembro de cada ano, em conta-

corrente específica aberta em Banco Oficial, a ser indicada pelo município.

§ 4º – Os recursos do PTE-MG repassados ao município, enquanto não utilizados,

deverão ser aplicados em instituições financeiras oficiais.

§ 5º – Os rendimentos provenientes das aplicações do § 4º deverão ser destinados,

exclusivamente, ao atendimento do PTE-MG.
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§ 6º – Os saldos remanescentes, ao término do exercício financeiro, deverão ser

utilizados para o atendimento do PTE-MG, no exercício seguinte, e serão restituídos

em caso de não renovação do Termo de Adesão.

§  7º  –  Apurada,  ao  término  de  cada  exercício,  a  existência  de  saldos

remanescentes  superiores  a  quinze  por  cento  do  total  do  repasse,  o  valor  que

exceder o referido percentual será deduzido no exercício seguinte.

Art. 4º – Os municípios que aderirem ao PTE-MG prestarão contas dos recursos

recebidos, anualmente, até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte ao repasse, nos

termos do regulamento.

Art.  5º  –  A omissão  do  dever  de  prestar  contas  ou  a  reprovação  acarretará  a

suspensão das transferências dos recursos no ano subsequente,  até a respectiva

regularização, e ensejará instauração de tomada de contas especial após adoção das

medidas administrativas cabíveis para o ressarcimento do valor.

Art. 6º – Não serão repassados recursos do PTE-MG aos municípios que:

I – utilizarem recursos em desacordo com os objetivos e as normas estabelecidas

para execução do Programa;

II  –  apresentarem  a  prestação  de  contas  em  desacordo  com  a  forma  e  prazo

estabelecidos;

III – descumprirem as normas do Código de Trânsito Brasileiro;

IV – apresentarem documento ou declaração falsa visando alterar a veracidade dos

fatos.

Art. 7º – Compete à SEE o controle do repasse de recursos aos municípios e a

fiscalização da execução do PTE-MG.

Art. 8º – O Poder Executivo disponibilizará, na LOA, o montante de recursos do

PTE-MG, para cada exercício financeiro, à conta de dotação orçamentária específica.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Alexander Ellis, embaixador do Reino Unido, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 1.232/2015, do deputado Geraldo Pimenta.
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Do  Sr.  Alexandre  Tavares  Costa,  coordenador  cível  da  Capital  da  Defensoria

Pública do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento nº 613/2015, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Christiane  Neves  Procópio  Malard,  defensora  pública-geral,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.468/2015, da Comissão de Segurança

Pública.

Do  Sr.  Evandro  Xavier  Gomes,  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de  Cultura,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.391/2015, do deputado Bosco.

Do Sr. Joselito Rodrigues de Castro, diretor executivo da AB Nascentes das Gerais

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos Ordinários nºs 1.916, 1.917,

1.919 e 1.935/2015, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Marcos Antônio Borges, executivo de Relações Institucionais da Oi-MG (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos Ordinários nºs  1.535/2015, do

deputado Douglas Melo, e 1.898/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do  Sr.  Paulo  Cesar  Marcondes  Pedrosa,  presidente  do  Sindicato  de  Hotéis,

Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte, prestando informações relativas

aos Requerimentos Ordinários nºs 1.924 e 1.925/2015, da Comissão de Defesa do

Consumidor.

Do  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  presidente  da  BHTrans,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 1.466/2015, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Ricardo  Mascarenhas  Lopes  Cançado  Diniz,  diretor  de  Relações

Institucionais  e  Corporativas  da  Regional  Vivo  Minas  (3),  prestando  informações

relativas aos Requerimentos Ordinários nºs 1.540/2015, da Comissão de Transporte,

e 1.841 e 1.842/2015, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Sávio Souza Cruz, secretário de Meio Ambiente (3), prestando informações

relativas aos Requerimentos nºs 48 e 103/2015, dos deputados Noraldino Júnior e

outros, e 279/2015, do deputado Douglas Melo.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.793/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Unaí 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 Unaí o imóvel

constituído por uma área de 129,65m² (cento e vinte e nove metros quadrados vírgula

sessenta e cinco centímetros quadrados), situado na Rua Governador Valadares e

registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí sob o número

14.060, a fls.170/171, Livro 3-m.

Parágrafo  único  –  O  imóvel  mencionado  no  caput deste  artigo  destina-se  à

instalação da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo – Sectur.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Dilzon Melo

Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Unaí o imóvel constituído por uma área de 129,65m², situado

na Rua Governador Valadares, nesse Município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1º da referida proposição, o imóvel

deverá  ser  destinado  à  instalação  da  Secretaria  Municipal  da  Cultura  e  Turismo,

indicando assim  o  atendimento  ao  interesse público,  que deve nortear  o  negócio

jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o art. 2º prevê a

reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa almejada por esta proposição é exigida pela Lei Federal nº

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,  em  especial  no  §  2º  de  seu  art.  105,  ao  estabelecer  que  a
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movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser

realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na lei orçamentária.

Diante do exposto, contamos 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 2.794/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Arte Brasil, 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 Capoeira Arte Brasil,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  A Associação  de  Capoeira  Arte  Brasil,  com  sede  no  Município  de

Timóteo e duração por tempo indeterminado, é uma associação sem fins lucrativos.

Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercício de

suas funções. Tem por finalidades promover a prática da capoeira em todas as suas

concepções; desenvolver e difundir a prática da capoeira em seus múltiplos aspectos,

nos  campos  profissional,  amador,  escolar  e  da  pessoa  com  deficiência  física;  e

promover campeonatos e batizados, com expedição de certificado de graduação e

concessão  de  cordões  aos  alunos  aptos,  bem  como  expedição  de  carteiras  de

associados aos alunos matriculados e frequentes.

Sabemos que o esporte é algo fundamental na vida das pessoas, tanto no que se

refere à saúde física quanto no que diz respeito à saúde mental. Por isso, faz-se mais

que oportuno declarar de utilidade pública a referida associação. Para tanto, conto

com a anuência dos nobres colegas a este projeto de lei.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.795/2015

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Intermunicipal de Segurança

Pública de Jaguaraçu, Marliéria e Timóteo – Consep –, com sede no Município de

Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário Intermunicipal

de Segurança Pública de Jaguaraçu, Marliéria e Timóteo – Consep –, com sede no

Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Wander Borges

Justificação:  O  Conselho  Comunitário  Intermunicipal  de  Segurança  Pública  de

Jaguaraçu, Marliéria e Timóteo – Consep – é uma entidade civil de direito privado,

sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é formada por

pessoas  idôneas,  que  nada  recebem  pelo  exercício  de  suas  funções.  Tem  por

finalidade colaborar nas atividades de manutenção e prevenção da ordem pública, a

cargo das frações da Polícia Militar e da Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais,

visando à  maior  eficiência,  presteza  e  controle  de  todas  as  ações  na  defesa  da

comunidade  local.  Sabemos  o  quanto  a  segurança  pública  é  algo  de  extrema

relevância para toda comunidade, por isso, faz-se mais que oportuno se declare de

utilidade pública estadual essa associação que se nos apresenta, razão pela qual,

conto com a anuência dos nobres colegas.

– 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 2.796/2015

Declara de utilidade pública o Desafio Jovem São Lourenço Novo, com sede no

Município de São Lourenço.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Desafio Jovem São Lourenço Novo,

com sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  Desafio  Jovem  São  Lourenço  Novo  é  uma  associação  civil  de

caráter social, regida por estatuto próprio, sem fins lucrativos, sem cunho político ou

partidário e com prazo indeterminado de funcionamento.

A entidade  tem  por  finalidade  promover  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das

pessoas com qualquer  tipo de dependência química,  reintegrando-as à sociedade

através  do  trabalho  em  exposições,  cooperativas  e  oficinas  de  ensino

profissionalizante,  tudo  sem  distinção  de  cor,  raça,  credo  religioso,  classe  social,

concepção político-partidária, filosófica ou nacionalidade.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

atividades  voluntárias,  inteiramente  gratuitas,  não  recebendo  nenhum  lucro,

gratificações,  bonificações  ou  vantagens.  Dessa  forma,  a  entidade  atende  aos

requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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 2.797/2015

Institui o home office no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As atividades dos servidores do Estado poderão ser executadas fora do

local  de  trabalho,  sob  a  denominação  de  home  office,  observados  os  termos  e

condições desta lei.

Paragrafo único – Entende-se por home office o trabalho profissional desenvolvido

em  ambientes  fora  do  local  de  trabalho  e  que  compartilham  a  infraestrutura  do

ambiente doméstico.
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Art. 2º – A realização do home office é facultativa, a critério do Executivo, e restrita

às  atribuições  em  que  seja  possível,  em  função  da  característica  do  serviço,

mensurar objetivamente o desempenho do servidor.

Art. 3º – A estipulação de metas de desempenho diárias, semanais ou mensais é

requisito para a implantação do home office.

Parágrafo único – O executivo estabelecerá,  por  meio de regulamento, metas e

prazos a serem alcançados, observados os parâmetros da razoabilidade e, sempre

que possível, em consenso com os servidores.

Art. 4º – A meta de desempenho do servidor em regime de  home office será, no

mínimo,  15%  (quinze  por  cento)  superior  à  estipulada  para  os  servidores  que

executarem as mesmas atividades no local de trabalho.

Parágrafo único – Faculta-se ao servidor em regime de  home office,  sempre que

entender conveniente ou necessário, prestar serviços no local de trabalho.

Art. 5º – Compete ao Executivo, dentre os servidores interessados, indicar aqueles

que  realizarão  atividades  fora  do  local  de  trabalho,  observados  os  seguintes

requisitos:

I – é vedada a realização de home office pelos servidores em estágio probatório;

que tenham subordinados; e que tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos

anteriores à indicação;

II – terão prioridade os servidores com deficiência;

III – o limite máximo de servidores em home office, por órgão da administração, é

de 30% (trinta por cento) da respectiva lotação, arredondando-se as frações para o

primeiro número inteiro imediatamente superior.

Paragrafo único – Será mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores

em que haja atendimento ao público externo e interno.

Art. 6º – Constitui dever do servidor participante do home office:

I – cumprir, no mínimo, a meta de desempenho estabelecida;

II – desenvolver suas atividades no Estado e deste não se ausentar, em dias de

expediente, sem autorização prévia formal de seu superior;

III – atender às convocações para comparecimento ao local de trabalho, sempre

que houver necessidade ou interesse da administração;
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IV — manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos;

V  –  consultar  diariamente  a  sua  caixa  postal  individual  de  correio  eletrônico

institucional;

VI – manter a chefia imediata informada, por meio de mensagem dirigida à caixa

postal individual de correio eletrônico do Estado, acerca da evolução do trabalho, bem

como  indicar  eventual  dificuldade,  dúvida  ou  informação  que  possa  atrasar  ou

prejudicar o seu andamento;

VII – reunir-se com a chefia imediata, a cada período máximo de quinze dias, para

apresentar resultados parciais e finais, de modo a proporcionar o acompanhamento

dos trabalhos e a obtenção de outras informações.

Art. 7º – Compete exclusivamente ao servidor providenciar as estruturas física e

tecnológica necessárias à realização do home office, mediante uso de equipamentos

ergonômicos e adequados.

Parágrafo único – O servidor, antes do início do  home office, assinará declaração

expressa de que a instalação em que executará o trabalho atende às exigências do

caput, podendo, se necessário, solicitar a avaliação técnica do Estado.

Art. 8º – São deveres da chefia imediata onde o servidor está lotado:

I – acompanhar o trabalho e a adaptação dos servidores em regime de home office;

II – aferir e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas;

III  –  encaminhar  relatório  trimestral  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão com a relação de servidores, as dificuldades verificadas e quaisquer outras

situações detectadas que possam auxiliar no desenvolvimento do  home office, bem

como  os  resultados  alcançados,  inclusive  no  que  concerne  ao  incremento  da

produtividade.

Parágrafo  único  –  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão

consolidar as informações encaminhadas pelos demais órgãos da administração e

repassá-las à Comissão de Gestão do Home Office prevista no art. 16 desta lei.

Art.  9º  –  As  atividades  desenvolvidas  em  regime  de  home  office serão

permanentemente  monitoradas  por  meio  de  formulário  de  planejamento  e

acompanhamento  próprio,  a  ser  disponibilizado  pela  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão.
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Parágrafo único – Na hipótese de descumprimento dos deveres descritos no art. 6º,

o fato será registrado no formulário  mencionado no  caput,  com ciência formal  do

servidor.

Art.  10 – O alcance das metas de desempenho pelos servidores em regime de

home office equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho.

§ 1º – O órgão de lotação lançará no Sistema de Ponto Eletrônico informação sobre

o período de atuação do servidor fora do local de trabalho, nos termos desta lei, que

valerá para efeito de abono do registro de ponto.

§ 2º – Durante o período de atuação em regime de home office, o banco de horas

do servidor permanecerá inalterado.

§ 3º – Na hipótese de atraso no cumprimento das metas de desempenho, o servidor

não  se  beneficiará  da  equivalência  de  jornada a  que alude o  caput deste artigo,

relativamente  aos  dias  que  excederem  o  prazo  inicialmente  fixado  para  o

cumprimento das metas, salvo por motivo devidamente justificado ao gestor.

§ 4º  – O atraso no cumprimento da meta por prazo superior  a cinco dias úteis

acarretará ausência de registro de frequência durante todo o período de realização da

meta, salvo por motivo devidamente justificado a chefia imediata.

§ 5º – As hipóteses descritas nos §§ 3º e 4º deste artigo, quando não justificadas,

configurarão  impontualidade,  falta  injustificada,  falta  habitual  de  assiduidade  ou

abandono de cargo.

Art. 11 – A retirada de processos e demais documentos do local de trabalho dar-se-

á mediante assinatura de termo de recebimento e responsabilidade pelo servidor e

observará  os  procedimentos  relativos  à  segurança  da  informação  nos  termos  da

legislação em vigor.

§ 1º – O servidor detentor de processos e documentos, em virtude da atividade em

home office, deve guardar sigilo a respeito das informações neles contidas, sob pena

de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor.

§ 2º – Não devolvidos os autos ou documentos, ou, se devolvidos, apresentarem

qualquer irregularidade, e não havendo fundada justificativa para a ocorrência, cabe a

chefia imediata:

I – comunicar imediatamente o fato ao superior hierárquico ou setor responsável,
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para  adoção das medidas  administrativas,  disciplinares e,  se for  o  caso,  judiciais

cabíveis;

II – excluir o servidor do regime de home office.

Art. 12 – Compete à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

viabilizar o acesso remoto e controlado dos servidores em regime de home office aos

sistemas do Estado, bem como divulgar os requisitos tecnológicos mínimos para o

referido acesso.

Art.  13  – O servidor  que realizar  atividades em regime de  home office pode,  a

qualquer tempo, solicitar o retorno ao trabalho no local de trabalho.

Art. 14 – No interesse da administração, a chefia imediata pode, a qualquer tempo,

desautorizar o regime de home office para um ou mais servidores, justificadamente.

Parágrafo único – A chefia imediata deve desautorizar o regime de home office para

os servidores que descumprirem o disposto nesta lei.

Art. 15 – Durante os primeiros doze meses, a implantação do home office dar-se-á

como projeto-piloto.

Art. 16 – É instituída a Comissão de Gestão do Home Office, com o objetivo de:

I  –  analisar  os  resultados  apresentados  pelos  órgãos  participantes,  mediante

avaliações trimestrais, e propor ajustes na regulamentação;

II – apresentar relatório ao final do projeto-piloto, com parecer fundamentado sobre

os resultados auferidos,  a fim de subsidiar  a decisão da administração acerca da

continuidade do home office no âmbito do Estado;

III – analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre os casos omissos.

Art. 17 – A Comissão de Gestão do Home Office será definida pelo Executivo, por

meio de regulamento.

Art. 18 – Ao término do projeto-piloto e amparado nos resultados apurados pela

Comissão de Gestão do home office, o Executivo deliberará sobre a continuidade e

extensão do home office no âmbito do Estado.

Art. 19 – O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias contados a

partir da data de sua publicação, especialmente, quanto à atribuição e composição da

Comissão de Gestão bem como regulamentar seu cumprimento.

Art. 20 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Motivar e comprometer as pessoas e buscar a melhoria contínua do

clima  organizacional  e  da  qualidade  de  vida  são  objetivos  estratégicos  a  serem

perseguidos pelo Estado.

O avanço tecnológico possibilita o trabalho remoto ou a distância.

Dessa forma, faz-se necessário permitir  e regulamentar o  home office em Minas

Gerais,  de  modo  a  definir  critérios  e  requisitos  para  a  sua  prestação,  mediante

controle  de  acesso e  avaliação permanente  do desempenho  e  das  condições de

trabalho.

O home office trará vantagens e benefícios diretos e indiretos para a administração,

para o servidor e para a sociedade.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado João Vítor

Xavier. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.802/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.798/2015

Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.629, de 24 de abril de 2003,

a doá-lo à Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.629, de 24 de abril de

2003, autorizado a doá-lo à Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, para

a instalação de uma unidade educacional no Município de Abaeté.

Art. 2º – Fica revogado o art. 2º da Lei nº 14.629, de 2003.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses

Justificação:  O  imóvel  em  questão  foi  doado  ao  Município  de  Abaeté  para  o

funcionamento da Escola Municipal Alfredo Barbosa, por meio da Lei nº 14.629, de

2003.  No entanto,  a  escola  foi  desativada,  e  o  município  cedeu precariamente  o

espaço para que ali funcionasse a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg.

O imóvel, objeto da proposição, será destinado ao desenvolvimento de cursos de
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graduação  oferecidos  gratuitamente  pela  Uemg.  Com  a  doação,  será  possível  o

melhor aproveitamento da estrutura física do imóvel, o que trará inegáveis benefícios

à população,  não somente de Abaeté,  mas de toda a região.  Dessa forma,  resta

comprovado o atendimento do interesse público.

Como visto, a doação satisfaz os requisitos legais para ser concretizada, razão pela

qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

– 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 2.799/2015

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2013, 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 – Fica acrescido ao art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2013, o

seguinte § 8º:

“Art. 3º – (…)

§ 8º – Fica assegurada a isenção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total

do  Imposto  sobre  Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA  –  a  veículos

automotores movidos a energia elétrica ou a hidrogênio.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada

pelo Poder Executivo no prazo de trinta dias contados a partir da referida data.

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Carros que não utilizam combustíveis fósseis são menos poluentes e,

por  isso,  deverão  ser  beneficiados  com  a  isenção  de  50%  do  Imposto  Sobre

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A medida é um pequeno passo que pode influenciar  outros Estados,  pois  inclui

medidas para redução das emissões de CO2, além de incentivar do uso de energias

renováveis.

Por  esse motivo,  pedimos  o apoio  dos nobres  colegas para a  aprovação deste

projeto.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 999/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.800/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

de Alfenas – Apae de Alfenas – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais  de Alfenas – Apae de Alfenas – imóvel  situado na Rua Gabriel

Monteiro da Silva, Matrícula nº 32.578, a fls. 100, nº 760, do livro 3-AG.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

João Alberto

Justificação: A presente proposição pretende doar à Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais  de Alfenas – Apae de Alfenas – imóvel  situado na Rua Gabriel

Monteiro da Silva, Matrícula nº 32.578, a fls. 100, nº 760, do livro 3-AG.

Desde  1990,  a  Escola  Estadual  de  Educação  Especial  Esperança  funciona

provisoriamente  na  planta  física  da  Apae  de  Alfenas,  com  o  compromisso  de

construção  da  sede  própria,  conforme  o  Parecer  nº  559/1989,  da  27ª  Delegacia

Regional de Ensino.

Verificando a crescente demanda e a necessidade de ampliação e adaptação do

prédio, a Apae construiu mais de 3.000m² na área, sendo que, desse total, a maioria

é destinada a salas de aula para os alunos da referida escola.

A referida  associação  desenvolve  um  trabalho  ímpar  para  a  comunidade,  e  a

doação  do  terreno,  objeto  desta  proposição,  trará  melhores  condições  para  o

desenvolvimento dos trabalhos.

Em vista do exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.801/2015

Declara de utilidade pública a Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais –

SCRMG –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Cultural e Religiosa de

Minas Gerais – SCRMG –, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: A Sociedade Cultural e Religiosa de Minas Gerais – SCRMG – está em

pleno e regular funcionamento desde 10/2/2012 e realiza suas atividades de acordo

com o previsto em seu estatuto social.

É importante destacar que a SCRMG é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com

finalidades religiosas, culturais, educacionais, socioassistenciais e ambientais, entre

outras.

Obedecendo aos critérios da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública, o estatuto social da entidade, em seu art. 20,

§1º,  deixa claro  que não serão distribuídos  lucros  ou  dividendos,  nem concedida

remuneração  ou  qualquer  parcela  de  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  a

conselheiros, associados ou instituidores, sob nenhuma forma.

O estatuto também evidencia que,  no caso de dissolução da entidade,  os  bens

remanescentes serão destinados a outras entidades congêneres, com personalidade

jurídica,  que estejam  registradas no  Conselho Municipal  de Assistência  Social  ou

Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade  pública,  em  caso  de

inexistência desses conselhos.

Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  da

SCRMG para a sociedade mineira, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.802/2015

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Cachoeira da Prata, com sede no

Município de Cachoeira da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Cachoeira da Prata,

com sede no Município de Cachoeira da Prata.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Ricardo Faria

Justificação:  O Rotary Club  de  Cachoeira  da  Prata,  com sede no Município  de

Cachoeira  da  Prata,  está  em  pleno e  regular  funcionamento  desde  15/12/1993  e

realiza suas atividades de acordo com o previsto em seu estatuto social.

O Rotary Club de Cachoeira da Prata é uma sociedade sem fins lucrativos, com o

objetivo  de  estimular  e  fomentar  o  ideal  de  servir,  como  base  de  todo

empreendimento digno. Promove e apoia ações de melhoria da comunidade, além de

prestar orientações e cooperação profissional.

Obedecendo aos critérios da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública, o estatuto social da entidade, em seu art. 35,

deixa  claro  que  não  serão  distribuídos  lucros  ou  dividendos,  nem  concedida

remuneração  ou  qualquer  parcela  de  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  a

conselheiros, associados ou instituidores, sob nenhuma forma.

O  art.  69,  §  2º,  do  referido  estatuto  evidencia  que,  no  caso  de  dissolução  da

entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  outro  clube,  igualmente

qualificado junto ao Rotary International, ou a entidade qualificada como Organização

da Sociedade Civil de Interesse Público.

Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  do

Rotary Club de Cachoeira da Prata para a sociedade mineira, conto com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.803/2015

Declara de utilidade pública a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social –

Aedas –, 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 Estadual  de  Defesa

Ambiental e Social – Aedas –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social – Aedas –, com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade sem fins lucrativos que tem

duração  por  tempo  indeterminado  e  que  tem  como  finalidades:  desenvolver  e

promover,  com  as  populações  camponesas  ou  com  as  populações  atingidas  ou

ameaçadas pela construção de barragens, ações educativas para defesa do meio

ambiente;  realizar  atividades  de  caráter  cultural  e  ações  voltadas  para  o

desenvolvimento  da  agricultura  ou  outras  alternativas  econômicas;  estimular

trabalhos  que  suscitem  organização,  participação  e  solidariedade  através  de

atividades organizativas e associativas.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.804/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas

– Acira –, com sede no Município de Andradas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Rural de Andradas – Acira –, com sede no Município de Andradas.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comercial, Industrial  e Rural de Andradas – Acira – é

uma  entidade  civil  de  caráter  social,  sem  fins  lucrativos,  sem  cunho  político  ou

partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado. Tem por finalidades,

entre  outras,  promover  a  aceleração,  a  efetivação  e  a  solidificação  do

desenvolvimento dos setores comercial, industrial, rural e de serviços, divulgando o

turismo, produtos e serviços de Andradas e região; desenvolver o espírito associativo,

a harmonia e a solidariedade entre comerciantes, industriais, ruralistas e prestadores

de  serviços;  promover,  estimular,  patrocinar  e  incentivar  a  realização  de  feiras,

exposições,  festivais,  congressos,  seminários,  simpósios,  debates,  conferências,

cursos,  etc.  com o  fim  de incrementar  as  vendas  e  desenvolver  a  produção e  a

tecnologia dos setores comercial, industrial, rural e de serviços.

Cumpre  ressaltar  que  a  entidade  cumpre  suas  finalidades  sem  fazer  nenhuma

distinção de cor,  raça,  credo religioso,  classe social,  concepção político-partidária,

filosófica ou relativa a nacionalidade.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

suas  atividades  voluntariamente,  de  forma  inteiramente  gratuita,  não  recebendo

nenhum lucro, gratificação, bonificação ou vantagem como contraprestação.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

– 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.

REQUERIMENTOS

Nº 2.027/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Instituto de Ensino e Cultura  Unidade Centec, de Contagem,

pelo 1º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do Estado. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 2.028/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Instituto de Ensino e Cultura Unidade Riacho, de Contagem,

pelo 2º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do Estado. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 2.029/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Municipal Antonio Mariosa, de Pouso Alegre, pelo 3º

lugar  na  prova  do  Enem  de  2014,  entre  as  escolas  municipais  do  Estado.  (–  À

Comissão de Educação.)

Nº 2.030/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Colégio Municipal Rio Branco, de Visconde do Rio Branco, pelo

4º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do Estado. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 2.031/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Municipal São Miguel, de Nova Ponte, pela colocação

em 5º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do Estado. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 2.032/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o  Instituto  de  Ensino  e  Cultura  Unidade Cruzeiro  do Sul,  de

Contagem, pelo 6º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do

Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.033/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Municipal Luiz Gatti, de Belo Horizonte, pelo 7º lugar na

prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do Estado. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 2.034/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Municipal Paula Assis, de Resende Costa, pelo 8º lugar

na prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do Estado. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 2.035/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Municipal Professora Maria Barbosa, de Pouso Alegre,

pelo 9º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do Estado. (– À

Comissão de Educação.)
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Nº 2.036/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Municipal Napoleão Reis, de Conselheiro Lafaiete, pelo

10º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas municipais do Estado. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 2.037/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Pedro II, de Belo Horizonte, pelo 1º lugar na

prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.038/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Tiradentes da PMMG, unidade de Passos,  pelo 2º

lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 2.039/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Tiradentes da PMMG, unidade de Lavras, pelo 3º lugar

na  prova  do  Enem  de  2014,  entre  as  escolas  do  Estado.  (–  À  Comissão  de

Educação.)

Nº 2.040/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Tiradentes da PMMG, unidade de Vespasiano, pelo 4º

lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 2.041/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Dino Ambrósio Pereira, de Brazópolis, pelo 5º

lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 2.042/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o  Colégio  Tiradentes  PMMG, Unidade  Argentino  Madeira,  de

Belo Horizonte, pelo 6º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado.

(– À Comissão de Educação.)

Nº 2.043/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Tiradentes PMMG, unidade de Juiz de Fora, pelo 7º

lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado. (– À Comissão de

Educação.)
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Nº 2.044/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Colégio  Tiradentes  PMMG  Unidade  Gameleira,  de  Belo

Horizonte, pelo 8º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 2.045/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Ribeiro de Oliveira, de Entre-Rios de Minas,

pelo 9º lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado. (– À Comissão

de Educação.)

Nº 2.046/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Tiradentes da PMMG, unidade de Ipatinga, pelo 10º

lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas do Estado. (– À Comissão de

Educação.)

Nº 2.047/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa pelo

1º  lugar  na  prova  do Enem  de  2014,  entre  as  escolas  federais  do  Estado.  (–  À

Comissão de Educação.)

Nº 2.048/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Militar  de Belo Horizonte pelo 2º lugar na prova do

Enem de 2014, entre as escolas federais do Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.049/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, de Barbacena, pelo 3º

lugar na prova do Enem de 2014, entre as escolas federais do Estado. (– À Comissão

de Educação.)

Nº 2.050/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Técnico da UFMG, de Belo Horizonte, pelo 4º lugar na

prova do Enem de 2014, entre as escolas federais do Estado.  (– À Comissão de

Educação.)

Nº 2.051/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Campus 1 de Belo Horizonte, pelo 5º lugar na prova do

Enem de 2014, entre as escolas federais do Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.052/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Centro Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais,

unidade de Timóteo,  pelo  6º  lugar  na prova do Enem de 2014,  entre as  escolas

federais do Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.053/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Militar de Juiz de Fora pelo 7º lugar na prova do Enem

de 2014, entre as escolas federais do Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.054/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cefet, câmpus de Divinópolis, pelo 8º lugar na prova do Enem

de 2014, entre as escolas federais do Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.055/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do

Sudeste de Minas Gerais, câmpus de Juiz de Fora, pelo 9º lugar na prova do Enem

de 2014, entre as escolas federais do Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.056/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cefet, unidade de Curvelo, pelo 10º lugar na prova do Enem de

2014, entre as escolas federais do Estado. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.057/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que sejam iniciadas as obras da MG-060, no

trecho  que  liga  Esmeraldas  a  São  José  da  Varginha,  no  âmbito  do  programa

Caminhos de Minas.

Nº 2.058/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  protesto  contra  a  detenção  do  adolescente  Facundo  Lorenzo,

durante  as  manifestações  de  12/8/2015,  a  ser  encaminhada  ao  Ten.-Cel.  Jean

Franco, comandante do Batalhão de Choque da PMMG.

Nº 2.059/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de protesto contra a detenção do adolescente Pedro Casanova, durante

as  manifestações  de  12/8/2015,  a  ser  encaminhada  ao  Ten.-Cel.  Jean  Franco,

comandante do Batalhão de Choque da PMMG.

Nº 2.060/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de protesto contra os ferimentos causados a vários jovens, entre os

quais  Maria  Clara  Gontijo,  durante  as  manifestações  de  12/8/2015,  a  ser
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encaminhada  ao  Ten.-Cel.  Jean  Franco,  comandante  do Batalhão  de  Choque  da

PMMG.

Nº 2.061/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de protesto contra os ferimentos causados a vários jovens, entre os

quais Mateus Espeschit  Fassarella,  durante as manifestações de 12/8/2015, a ser

encaminhada  ao  Ten.-Cel.  Jean  Franco,  comandante  do Batalhão  de  Choque  da

PMMG.

Nº 2.062/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de protesto contra os ferimentos causados a vários jovens, entre os

quais João Lucas Baptista Espeschit, durante as manifestações de 12/8/2015, a ser

encaminhada  ao  Ten.-Cel.  Jean  Franco,  comandante  do Batalhão  de  Choque  da

PMMG.

Nº 2.063/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Pedro Bitencourt, desembargador, pela criação do

Cejus Social, que visa estabelecer diálogo e encontrar soluções para os conflitos que

envolvem as ocupações urbanas e rurais.

Nº 2.064/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para que a Codemig dê prioridade ao

Distrito Industrial de Juiz de Fora no projeto de revitalização dos distritos industriais.

(– À Comissão de Turismo.)

Nº 2.065/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao governador do Estado pedido de providências para assinar o Convênio nº 6, de

5/4/2013,  junto  ao  Confaz,  que  disciplina  a  emissão  de  documentos  fiscais  nas

operações internas relativas à circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento

sob  o  Sistema  de  Compensação  de  Energia  Elétrica  de  que  trata  a  Resolução

Normativa nº 482/2012, da Aneel.

Nº 2.066/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Fazenda pedido de providências para assinar o Convênio nº 6, de

5/4/2013,  junto  ao  Confaz,  que  disciplina  a  emissão  de  documentos  fiscais  nas

operações internas relativas à circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento

sob  o  Sistema  de  Compensação  de  Energia  Elétrica  de  que  trata  a  Resolução

Normativa nº 482/2012, da Aneel.
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Nº 2.067/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 11ª Companhia

de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/8/2015,

em Montes Claros, que resultou na apreensão de armas de fogo; 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 2.068/2015, 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 20/8/2015, em Itajubá, que resultou na

apreensão de um menor, 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 2.069/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 21/8/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de drogas, munição e arma de fogo 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 2.070/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 59º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  21/8/2015,  em  Camanducaia,  que

resultou  na  apreensão  de  drogas,  quantia  em  dinheiro,  arma  branca,  binóculos,

celulares, balanças de precisão e rádios de comunicação usados pela polícia 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 2.071/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
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da Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  23/8/2015,  em  Contagem,  que

resultou na apreensão de explosivos e drogas 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 2.072/2015, 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 21/8/2015, em Pará

de Minas, que resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e balança de

precisão 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 2.073/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 20/8/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de drogas; 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 2.074/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 7ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/8/2015,  em

Juatuba,  que resultou  na  apreensão de drogas  e  explosivos  e  na  prisão de dois

homens; 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  2.075/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso  à  agente  da  Guarda Municipal  de  Belo  Horizonte  Lilian

Emiliano,  pelo  excelente  e  exemplar  trabalho  desenvolvido  na  corporação.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.076/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/8/2015, em Ipatinga, que resultou

na  apreensão  de  drogas  e  balança  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  2.077/2015,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Igam  pedido  de  providências  com  vistas  a  realizar  estudos  e

determinar o nível de deterioração do estoque de água do Estado devido à poluição

dos mananciais por despejo indiscriminado de esgoto não tratado. (– À Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº 2.078/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  aquisição  de  um

laboratório de ciências da natureza para a Escola Estadual Dr. Jacinto Campos, em

Pompéu. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.079/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a aquisição de um laboratório

de ciências  da natureza para  a Escola  Estadual  Messias  Antônio Guimarães,  em

Inhaúma. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.080/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para aquisição de um laboratório de

ciências  da  natureza  para  a  Escola  Estadual  Dona  Francisca  de  Oliveira,  em

Pompéu. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.081/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para doação de materiais atualizados

para o acervo da biblioteca da Escola Estadual Juvelino Vieira Ávila, em Santana de

Pirapama. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.082/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para doação de materiais atualizados

para o acervo da biblioteca da Escola Estadual Diolino Moreira, em Funilândia. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 2.083/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à
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Secretaria de Educação pedido de providências para aquisição de um laboratório de

ciências da natureza para a Escola Estadual Juvelino Vieira de Ávila, em Santana do

Pirapama. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.084/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à doação de materiais

atualizados  para  a  biblioteca  da  Escola  Estadual  João  Rodrigues  da  Silva,  em

Prudente de Morais. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.085/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à doação de materiais

atualizados  para  a  biblioteca  da  Escola  Estadual  Virgílio  de  Melo  Franco,  em

Prudente de Morais. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.086/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação de um laboratório

de ciências da natureza na Escola Estadual Virgílio de Melo Franco, em Prudente de

Morais. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.087/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à doação de materiais

atualizados  para  a  biblioteca  da  Escola  Estadual  Ministro  Francisco  Campos,  em

Pompéu. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.088/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação de um laboratório

de ciências da natureza na Escola Estadual João Rodrigues da Silva, em Prudente de

Morais. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.089/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação de um laboratório

de  ciências  da  natureza  na  Escola  Estadual  Antônio  Delphino  dos  Santos,  em

Prudente de Morais. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.090/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação de um laboratório

de ciências  da natureza na Escola Estadual  Diolino  Moreira,  em Funilândia.  (– À

Comissão de Educação.)
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Nº 2.091/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação de um laboratório

de ciências da natureza na Escola Estadual Oscar Artur Guimarães, em Baldim. (– À

Comissão de Educação.)

Nº 2.092/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação de um laboratório

de ciências da natureza na Escola Estadual Professora Maria da Conceição da Silva,

em Araçaí. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.093/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  secretário  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  o  processo  de

regularização  ambiental  dos  empreendimentos  de  extração  de  areia  Dragagem  e

Terraplanagem Irineu Ltda.  e  DW  Parreiras  Dragagem e Materiais  de  Construção

Ltda.,  em  Carmópolis  de  Minas,  tendo  em  vista  denúncias  apresentadas  durante

visita dessa comissão, em 17/8/2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.094/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  do  Alto  São  Francisco

pedido de providências para intensificar ações de fiscalização e acompanhamento

das atividades de extração de areia no Rio Pará, em Carmópolis de Minas e região,

em especial a dragagem realizada pelas empresas Dragagem e Terraplanagem Irineu

Ltda.  e DW  Parreiras Dragagem e Materiais  de Construção Ltda.,  tendo em vista

denúncias apresentadas durante visita dessa comissão, em 17/8/2015.

Nº 2.095/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Departamento Nacional de Produção Mineral pedido de providências para apurar

possíveis irregularidades em atividades de extração de areia no Rio Pará realizadas

pelas empresas Dragagem e Terraplanagem Irineu Ltda. e DW Parreiras Dragagem e

Materiais de Construção Ltda., tendo em vista denúncias apresentadas durante visita

dessa comissão, em 17/8/2015.

Nº 2.096/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente pedido de providências para

fiscalizar a atividade de extração de areia no Rio Pará, em Carmópolis de Minas e

região,  em  especial  a  dragagem  realizada  pelas  empresas  Dragagem  e
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Terraplanagem Irineu Ltda.  e  DW  Parreiras  Dragagem e Materiais  de  Construção

Ltda.,  tendo em vista denúncias  apresentadas durante  visita  dessa comissão,  em

17/8/2015.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.986/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido de informações sobre o reajuste

de 24,44%, vigente a partir de 21/8/2016, na tarifa básica de pedágio da BR-040, no

trecho entre Juiz de Fora e Petrópolis e nos respectivos acessos.

Nº  1.987/2015,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 2.706/2015.

Nº 1.988/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja desarquivado o Projeto

de Lei nº 5.532/2014.

Nº 1.989/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja o Projeto de Lei nº

2.676/2015  apreciado  pela  Comissão  de  Educação  antes  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Nº  1.990/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação de reunião especial para homenagear a Rede Record Minas.

Proposições não Recebidas

– A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa Social  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil

pedido de providências para nomear os candidatos aprovados como excedentes no

concurso público de 2013 para médico-legista, perito criminal e outros cargos.

Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte, de Meio Ambiente, de Transporte, do Trabalho, de Cultura, de Saúde, de

Política Agropecuária (2), da Pessoa com Deficiência e de Segurança Pública.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Arlen Santiago.
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O deputado Arlen Santiago* – Exmo. Sr. Presidente, colega médico deputado Hely

Tarqüínio, que também representa o povo mineiro, em especial o povo trabalhador de

Patos  de  Minas;  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  telespectadores  da  TV

Assembleia,  usamos  a  tribuna  hoje  para  falar  do  nosso  assombro  com  algumas

situações que estão acontecendo em nosso país.  Hoje estive reunido com vários

representantes  de  hospitais,  de  associação  médica,  de  pessoas  que  estão

completamente  preocupadas  com  o  apagão  total  da  saúde  no  Brasil.  Nós,  da

Comissão de Saúde – e aqui quero falar do belíssimo trabalho que tem sido feito lá

pelos  seus membros –,  estamos vendo  o  apagão  total  da  saúde.  Infelizmente,  o

governo federal não se movimenta, não quer mudar nada. Temos, por exemplo, uma

consulta médica no valor de R$10,00 há mais de 10 anos sem reajuste; um raio-X de

tórax a R$5,57, que uma pessoa precisa fazer, sendo que o filme custa entre R$14,00

e R$19,00. Se uma pessoa estiver com a suspeita de um câncer intestinal e precisar

fazer uma retossigmoidoscopia, o valor é de apenas R$23,00.

Se um médico fizer um parto, caro deputado João Vítor Xavier, ele não receberá

dinheiro para comprar uma cadeira para ver um jogo no Mineirão. Estamos vendo

essa situação extremamente dramática em nosso país. Vimos que, nos últimos três

anos, 13 mil leitos foram fechados, sendo 1.500 leitos em Minas Gerais. A tendência é

que, de agora até o início do ano, sejam fechados muito mais hospitais. O governo

federal se exime de cuidar da saúde, e vemos pessoas morrendo nas portas dos

hospitais. Infelizmente essa é a situação.

A Comissão de Saúde foi, no primeiro semestre, a 33 audiências. Fomos a Pouso

Alegre, onde o Hospital Samuel Libânio, que é um grande hospital, está com uma

dívida de mais  de R$50.000.000,00,  fazendo medicina de primeiro mundo.  Vimos

que, no Hospital Dr. Hélio Angotti, um grande hospital de Uberaba – estivemos em

Uberaba com os deputados Tony Carlos, Antonio Lerin e o prefeito Paulo Piau –, há

mais de quatro meses os médicos não recebem. Uma consulta individual com um

psicólogo na tabela do SUS é R$2,55. Aí, solta-se o coitado do doente para ir aonde

for necessário.

A perseguição que o  governo federal  faz com os mineiros  cada dia  é  maior.  A

presidenta falou agora que não sabia do tamanho da crise. Imaginem... Todos nós,
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brasileiros, sentimos a crise, e ela não sabia o seu tamanho. Mentia no programa,

falava  que a  Pátria  seria educadora,  falava  que o  Fies  resolveria  o  problema do

jovem, falava  para o pessoal  fazer  o  Pronatec.  Acaba com o Fies,  acaba com o

Pronatec e,  pior,  acabou com as universidades  públicas federais.  Será  que o PT

privatista  está  querendo  acabar  com  as  universidades  federais?  Elas  estão

completamente  sucateadas.  Em  Uberlândia,  vimos  o  representante  do  hospital

federal falar que lá não há mais gaze e esparadrapo, que o governo federal não dá

condições  para  os  técnicos,  para  os  médicos,  para  as  pessoas  falarem.  O  PT

privatista ainda fez mais: criou uma empresa para contratar funcionários em vez de

fazer,  como  manda  a  Constituição,  pelo  concurso.  É  isso  que  o  povo  brasileiro

queria? Com certeza não.

Agora estamos vendo o STF mandar ver como foi, a peso de ouro, essa eleição,

porque  compromissos  que  foram  assumidos  na  campanha  não  estão  sendo

cumpridos.  Falaram  que  teríamos  saúde.  O  que  é  saúde?  Mandar  dinheiro  para

Cuba,  contratar  médicos  cubanos.  É  um  trabalho  escravo,  eles  recebem  um

pouquinho, e o resto vai para Cuba. Já mandaram mais de R$4.000.000.000,00 para

aquele país. Meu Deus, até quando vai essa maldade? Acaba-se com a educação. A

conta de luz cada dia sobe mais. Aí existe uma parte do PT que é piadista, aquela

que diz: “Em 2016, a conta de luz baixará”. Baixe hoje. Foi dito pelo governador do PT

de Minas Gerais que o ICMS baixaria. Naquele tempo, o ICMS da luz era muito alto.

Quantas vezes, desta tribuna, ouvimos falar do ICMS alto da luz. Agora, faz cara de

paisagem, não muda nada, esquece-se do que falou. É assim.

Esta semana haverá alguns aniversários aqui. Então gostaria de reprisar a nossa

presidenta. Vamos cantar parabéns, cada um na sua língua. É assim, dobra a meta,

diminui a meta, não fala coisa com coisa. Não querem pagar aos aposentados, aos

perseguidos aposentados. A presidenta não manda mais no País, ela o terceirizou,

terceirizou as universidades federais, terceirizou tudo neste país. Agora, na BR-040,

indo para Sete Lagoas e para Brasília, colocaram pedágio, mas não duplicaram a

estrada.

O  governo  está  cobrando  do  povo  cada  vez  mais.  É  multa,  é  arrecadação,  é

aumento de impostos. Já estão falando que a presidenta, Mourão, não sabia que a
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crise era desse tamanho. A turma dela já fala o quê? Fala o seguinte: “Vamos dar um

jeito  de  aumentar  os  impostos  do  povo  brasileiro”.  O  povo  brasileiro,  presidenta,

atente para isso, presidenta do PT, já está sem Fies, sem Pronatec, sem saúde, com

hospitais  quebrando.  A  Santa  Casa  de  Belo  Horizonte  está  com  uma  dívida

incalculável. Um hospital maravilhoso, como o da Baleia, está acabando. Em Pouso

Alegre, o Hospital das Clínicas Samuel Libânio está com mais de R$50.000.000,00 de

dívidas. Agora, o doente chega, o hospital atende mais que o que está no contrato. E

o que acontece? Infelizmente, vemos que ninguém é responsável pelo pagamento.

Estivemos em várias cidades e em Uberlândia, onde ouvimos uma senhora dizer

que esteve com seu filho no hospital e não tinha gaze. É emocionante, Hely, talvez

vamos trazê-la aqui.  Eles  tiveram de comprar algodão para fazer o procedimento,

pegar a veia dele. Onde? Em Uberlândia, uma das maiores cidades de Minas Gerais.

Até quando vamos assistir a isso?

Presidenta,  a  senhora  precisa  ouvir.  Não  precisa  ficar  falando  qual  é  a  meta,

dobrando a meta. Não precisa cantar parabéns. Cada um, com a sua língua, precisa,

presidenta, fazer as coisas. Cortar mil cargos de confiança para resolver o problema

da crise do Brasil. O que é isso? É brincadeira com a gente?

Vou  pedir  a  uma  comissão  da  Assembleia  para  perguntar  a  Furnas  quantas

pessoas foram contratadas em firmas terceirizadas para fazerem campanha para o

PT  no  tempo  do  Luz  para  Todos.  Padre  não  sei  quem  e  fulano  de  tal  foram

contratados a peso de ouro para falar de um programa que Minas vai ter de pagar

praticamente todo, porque é empréstimo do BNDES.

Aí a gente vê o PT de Minas Gerais copiando o PT nacional, contando historinhas,

chamando os prefeitos, que estão com essa crise no colo, lutando, para dizer que

eles  terão  R$300.000.000,00  para  fazer  obras.  São  R$300.000.000,00  de  obras?

Com certeza, gente? Vamos abrir os cofres da agiotagem pública oficial e emprestar o

dinheiro para a prefeitura que ainda conseguir fazer empréstimo. Não, nós queremos

a oposição aqui, nesta Casa. Queremos ajudar o atual governo estadual do PT. A

primeira coisa que queremos é que não copiem o governo federal, não mintam para

os  mineiros.  Queremos  propor  soluções,  e  não  deixar  que  a  situação  continue

dramática como está. Vamos acordar, gente.
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Vamos acordar,  gente.  Gostaria  de  agradecer  ao  deputado  Bonifácio  Mourão a

receptividade.  Estivemos  em  Governador  Valares  com mais  de  80  secretários  de

saúde e com os donos de hospitais,  porque o Ministério  da Saúde mandou fazer

cirurgias para a população. O que aconteceu? Infelizmente, mandaram, publicaram,

mas parece que não gostam de cumprir o que falam. O que escrevem não cumprem

também.

Então mandaram fazer as cirurgias eletivas, mas não mandam pagá-las. Vimos a

prefeita de Governador Valadares, esbaforida, procurar o ministério e os deputados

para que o governo cumprisse o que prometeu. Mas o que fala o ministro? Que vão

pagar 30% e deixar o resto para que o secretário Fausto pague. Com que dinheiro ele

vai fazer isso se o governo do PT já trata os mineiros como 14º na saúde per capita?

Encerro as minhas palavras lembrando que o sofrimento da área da saúde é muito

grande e conclamando todos a pautar esse tema. A mentira da pátria educadora os

brasileiros  já  descobriram:  não  tem  Fies,  não  tem  Pronatec,  não  tem  nada.  Vão

acabar com as universidades federais, rapar o tacho, acabar com o Brasil!

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  –  Deputado  Arlen  Santiago,  quero

aparteá-lo, em primeiro lugar, para dar o meu testemunho do trabalho que V. Exa. tem

realizado na presidência da Comissão de Saúde desta Casa, visitando todo o Estado

de Minas Gerais, incansavelmente, aproveitando sua saúde, disposição e, sobretudo,

competência. Quando V. Exa. fala o que acabou de falar, isso é porque conhece a

situação de todo o Estado, que V. Exa. tem visitado. Aliás, V. Exa. nos deu o prazer

da sua presença em Governador Valadares, quando estivemos naquele município,

que o recebeu dignamente.

Mas, deputado Arlen Santiago, corroborando o que V. Exa. está dizendo, o governo

Pimentel suspendeu todas as obras do hospital regional de Governador Valadares,

mas,  em sua propaganda, diz que quem suspendeu as obras não foi  ele,  mas o

governo anterior.  Tenho documento dirigido  ao pessoal  de  Governador  Valadares,

incluindo o  Diário do Rio Doce,  dizendo que eles estavam suspendendo as obras.

Essas obras foram reiniciadas agora.  Mas,  deputado Arlen Santiago,  quando eles

suspenderam  as  obras  do  hospital  regional  de  Valadares,  80% delas  já  estavam

concluídas e havia 350 trabalhadores; agora, no reinício, há ali 45 trabalhadores. Isso

é para tapear não só o povo de Governador Valadares, mas todo o povo mineiro.
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Além disso, não sei se é marcação com Valadares ou com o povo de Minas Gerais,

mas  o  governo  Pimentel  está  prometendo  reestruturar  10  distritos  industriais  do

Estado, mas não o de Governador Valadares, que é dos que mais precisam. Então

quero agradecer a V. Exa. e registrar o nosso protesto também pelo descaso com a

BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares.

O  deputado  Arlen  Santiago*  –  Obrigado,  deputado  Bonifácio  Mourão.  Concedo

aparte ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, que esteve conosco lutando pelo Samuel

Libânio. Vamos continuar essa luta; não nos entregaremos. Já estamos nos reunindo

com o pessoal das comissões de daúde da Região Sudeste para apresentarmos um

projeto que obrigue o governo federal  a colocar um pouco de dinheiro na saúde,

acabando com essa calamidade.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Parabéns, deputado Arlen Santiago.

O Sul de Minas estará presente, mais uma vez, nessa grande cruzada encabeçada

por V. Exa.

Quero trazer também o sentimento do Sul de Minas diante do fato de que nossos

hospitais estão praticamente falidos. Não temos absolutamente qualquer recurso para

dar  continuação às  suas  atividades.  Aliás,  o  hospital  a  que V.  Exa.  se  referiu,  o

Samuel Libânio, com um passivo de R$50.000.000,00, está sem perspectiva. Não há

qualquer olhar do governo do Estado em favor da nossa região. Quero, então, somar

esforços aos de V. Exa. e dizer que não apenas o Samuel Libânio, mas todos os

hospitais – de Poços de Caldas, Itajubá, São Lourenço, Ouro Fino, etc.  – estarão

juntos nesse grande momento em que vamos cruzar esse horizonte extraordinário,

demonstrando a legitimidade do Parlamento e de V. Exa. para resgatar uma saúde

digna ao povo mineiro. Parabéns.

O Deputado Arlen Santiago* – Obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  povo  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  visitantes  nas  galerias,

escrevemos  um  artigo  neste  final  de  semana  que  gostaria  de  trazer  aqui  a

conhecimento desta Casa, principalmente por meio da TV Assembleia,  sobre uma

análise que fizemos sobre o crescimento da criminalidade e da violência. (– Lê:)
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“Hoje realizamos mais uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em Conceição das Alagoas, no Triângulo

Mineiro. As cobranças não variam muito de uma cidade para outra;  a questão do

efetivo  das  Polícias  Civil  e  Militar  é  sempre  recorrente.  Temos  ainda  a  questão

logística que muito preocupa as forças de segurança pública. Para piorar a situação

das cidades do interior, as viaturas da Polícia Militar continuam fazendo longínquos e

infinitos  deslocamentos  para  encerrar  ocorrências  nos  plantões  regionalizados  da

Polícia Civil. Estes deslocamentos retiram viaturas e policiais de suas cidades por 10,

15, 20 e até mesmo 25 horas, como já registramos em uma ocorrência que resultou

na prisão do autor  de  furto  na  cidade de Pavão.  No caso em questão,  Policiais

Militares tiveram que se deslocar até Nanuque e depois até Teófilo Otôni, deixando a

cidade de origem 25 horas sem nenhum policiamento ostensivo.

Trazer notícias ruins não é bom para ninguém, muito menos para este parlamentar

que dedica quase 100% de seu tempo trabalhando para a segurança pública em

Minas. No entanto, é preciso deixar claro que só conseguiremos avançar e reduzir a

criminalidade e a violência a partir do momento em que o Estado fizer, pelo menos, o

feijão com arroz do dia a dia. Estamos assistindo não só ao crescimento dos índices

de  violência  contra  o  cidadão  mas  à  letalidade  dos  profissionais  de  segurança

pública. Como manuseio os dados com certa frequência, percebo que já ascendeu

uma luz vermelha. Um dos sintomas mais graves em segurança pública é quando

policiais e agentes do sistema de defesa social começam a sentir na própria pele.

Neste momento, é isso que está acontecendo.

No  entanto,  um  dos  fatores  mais  preocupantes  é  que  o  atual  governo  reduziu

drasticamente  os  investimentos  em  duas  frentes  muito  importantes.  Na  polícia

judiciária, nos sete primeiros meses de 2014, foram investidos R$36.405.000,00. No

mesmo período de 2015, do atual governo do PT, foram investidos R$4.017.000,00.”

Ou seja, Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, nos sete primeiros meses do ano

anterior, deputado Antônio Jorge, o governo do Estado investiu R$36.405.000,00 em

investigação da polícia judiciária. No mesmo período, os mesmos sete meses, o atual

governo do PT investiu R$4.017.000,00. Praticamente 10% de investimento. Esses

dados não são apenas de um deputado, que está hoje na condição de membro do
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bloco de oposição. São dados do Siafi, deputado Bonifácio Mourão, que é um sistema

de informação do governo do Estado.

“No policiamento ostensivo geral não foi diferente. Nos sete primeiros meses de

2014,  foram  investidos  R$48.395.000,00.  No  mesmo  período  de  2015,  apenas

R$9.720.000,00.” Aí, deputado Antônio Jorge, deputado Bonifácio Mourão, deputado

Luiz Humberto, os  dados que trazemos aqui são muito reais,  são claros. Não há

como deputados  da base  de governo virem contrapor,  presidente  Hely  Tarqüínio,

porque esses dados são do Siafi. Imagine, deputado Wander Borges, que o governo

do PT fez uma campanha prometendo mundos e fundos, inclusive, há uma carta-

compromisso entre o governador Fernando Pimentel e um deputado do PMDB. No

item 7 da carta está o seguinte: “Destinar recursos para as companhias, pelotões e

destacamentos, para que as corporações tenham recursos para seu custeio e deixem

de depender  de  entidades  privadas  ou  prefeitura,  garantindo a  imparcialidade do

trabalho  dos  militares”.  O  discurso  da  campanha  e  a  prática  cotidiana,  deputado

Antônio Jorge, são completamente diferentes. Imagine o policiamento ostensivo geral.

No ano passado, nos sete primeiros meses, R$48.395.000,00 de investimentos. Este

ano, o governo do PT, que prometeu fazer mundos e fundos na segurança pública,

investiu  R$9.720.000,00.  Os  dados  estão  disponíveis  para  qualquer  deputado  da

base de governo.

“A redução desses investimentos em áreas extremamente importantes  diminui  e

muito a capacidade de resposta do aparelho policial. Quarenta por cento de toda a

frota de viaturas da Polícia Militar e também da Polícia Civil de Minas Gerais estão

baixadas  por  diversos  problemas  mecânicos.  Resultado:  a  Polícia  Militar  não

consegue  fazer  rastreamentos  para  localizar  criminosos  quando  atendem  suas

ocorrências,  fazendo  apenas  registro  dos  boletins  de  ocorrências.”  Na  prática,

deputado Antônio Jorge, um cidadão lá na Rua Halfeld, no Centro de Juiz de Fora, foi

assaltado. Ele disca 190 e chama a viatura. Os policiais anotam os dados do cidadão

e o que foi levado, ou seja, o produto do roubo, buscam as características físicas do

autor do crime e saem a sua procura, o que chamamos de rastreamento.

Na forma como está hoje, a polícia sequer está conseguindo fazer o rastreamento,

porque, com o número de viaturas baixadas, ela tem de atender outro boletim de
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ocorrência que está à espera. A capacidade de resposta foi reduzida drasticamente,

isto é, não consegue realizar policiamento preventivo e muito menos repressivo. É a

essa situação que se chega com a redução da capacidade de resposta.

“Já a Polícia Civil não consegue fazer investigação, pois não tem à sua disposição

ferramentas essenciais para sua atividade”, sejam viaturas, sejam equipamentos de

proteção individual, sejam ferramentas de um perito criminal para serem utilizadas na

investigação de polícia judiciária.

“O alerta que faço é para informar toda a população e prevenir os servidores da

segurança  pública,  pois  teremos  um  tempo  muito  difícil  em  Minas.  Temos  um

governador  que  reduz  investimentos,  priorizando  outras  áreas.  O  governo  federal

abandonou  as  fronteiras,  permitindo a  entrada de  drogas  e  de  armas livremente,

sucateando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Por último, o governo do

PT trabalha com a linha do direito penal mínimo, por ele não se prende ninguém. Por

tudo  isso  é  que  volto  a  afirmar:  vamos  continuar  denunciando  e  cobrando  dos

responsáveis, até que o cidadão possa ser ouvido em suas reclamações, pois tenho

certeza de que não são poucas.”

Estão aqui, deputado Isauro Calais, as planilhas da Polícia Militar e da Polícia Civil

do Siafi, banco de dados do governo do Estado. Então não adianta deputado da base

de governo querer contrapor dados, a não ser que o governo do próprio Estado esteja

informando dados errados,  deputada Arlete Magalhães.  Esses são os dados.  Nos

sete primeiros meses, o governo anterior investiu, na Polícia Civil, R$36.000.000,00;

e o atual governo do PT, R$4.000.000,00. Então não há o que questionar.

O deputado Isauro Calais (em aparte) – Já agradecendo o aparte, por meio de V.

Exa.,  que  foi  um  militar  atuante,  combatente,  um  exemplo  de  policial,  quero

cumprimentar todos os policiais mineiros pelo Dia do Soldado, dia do policial, esse

servidor tão importante para a segurança do nosso patrimônio, da nossa família, para

dar segurança efetiva à nossa cidade.

Estamos  comemorando,  mas  nem  tanto  podemos  comemorar,  Sr.  Presidente.

Temos uma divisa com o Estado do Rio de Janeiro e, com o cerco formado ao crime

organizado no Rio de Janeiro, os bandidos da Guanabara estão se dirigindo para a

Zona da Mata.  Então,  deputado Sargento Rodrigues,  o  que temos pedido  a este
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governo  e  ao  governo  passado  é,  efetivamente,  uma  divisa  mais  segura;  que

possamos  ter  mais  policiais  na  Zona  da  Mata.  No  decorrer  desses  anos  todos,

mesmo com  toda  a  luta  de  V.  Exa.,  que  é  um  defensor  da  Polícia  Militar  e  da

segurança nesta Casa, o que é sabido por todos nós, pela imprensa e pelo povo

mineiro,  inclusive  pelos  próprios  policiais  –  V.  Exa.  é  votado  maciçamente  pelos

policiais militares e civis de Minas Gerais –, precisamos alertar  ao governo que a

Polícia Civil está sucateada na Zona da Mata, que faltam efetivos na Polícia Militar.

Na minha terra, Miraí, não há veículos para a Polícia Militar. Inclusive estou fazendo

um pedido.

É  preciso  dar  suporte  a  esses  profissionais  tão  importantes  para  a  nossa

segurança, que, muitas vezes, não é olhado pelo poder público; não é visto, de forma

preferencial,  pelo  poder  público.  Então,  parabéns  por  sua  atuação  nesta  Casa,

defendendo a nossa segurança, e que o governo de Minas possa dar mais atenção a

esses profissionais, o que é importante para todos nós.

O deputado Sargento Rodrigues* – Agradecemos ao deputado Isauro Calais.  As

palavras de V. Exa. estão em perfeita sintonia com o pronunciamento deste deputado.

Os números do Siafi já dizem tudo. Se, nos sete primeiros meses do governo anterior,

o investimento na Polícia Militar foi da ordem de R$48.000.000,00; e, este ano, de

R$9.000.000,00; faltarão viaturas, combustível; faltarão ferramentas essenciais para a

polícia fazer o que ela faz de melhor em Minas Gerais.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* – Agradeço a V. Exa. Para ficar esclarecido

a  todos,  quando  V.  Exa.  diz  “investimento”,  na  realidade  é  “recurso  executado”.

Recurso orçado,  liquidado,  executado.  Há uma diferença muito  grande.  Esclareço

para que não haja aquela questão: “Ficou devendo...”. Não, isso é recurso executado.

O Estado executou mais de R$40.000.000,00 num ano, e R$7.000.000,00, na mesma

rubrica, no ano seguinte.

Pedi o aparte a V. Exa. só para corroborar, dando um testemunho da realidade que

vivencio. Como sabe V. Exa., fui eleito, majoritariamente, na minha região, e tenho

uma presença muito grande em muitos municípios do eixo da BR-267. Destacarei

aqui Liberdade, Lima Duarte, Pedro Teixeira e Olaria.  Esses municípios, deputado

Sargento Rodrigues, passam por uma situação de terror entre as suas comunidades.
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Liberdade, que é um município pequeno, tinha policiamento ostensivo, e não tem hoje

um policial  sequer. Foram assaltados todos os locais em que existem recursos do

cidadão. Lotéricas, caixas automáticos foram para os ares, bancos fechados. V. Exa.

se refere também à questão da polícia judiciária,  mas o policiamento ostensivo é

aquele que toca imediatamente o cidadão e é aquele em que o marginal, o bandido,

percebe sua fragilidade de forma imediata.

E  isso  está  acontecendo,  talvez  de  forma  genérica,  em  virtude  de  todos  os

problemas por que passamos no País, com reflexo de ordem financeira em Minas

Gerais,  mas  especialmente  na  Zona  da  Mata,  onde  os  indicadores  de  violência,

comparados  à  média  mineira,  apresentam  uma  curva,  um  comportamento  muito

acelerado. Fiz um apelo ao comando militar da nossa região, para que olhasse por

Lima Duarte, Ibitipoca e Olaria. Deixamos consignados os nossos pedidos formais,

mas, infelizmente, nada ainda aconteceu. Então vamos nos dirigindo aqui, através do

aparte de V. Exa., à comunidade da nossa região, falando da nossa vigilância, da

nossa instância para que o governo federal possa rapidamente recuperar esse efetivo

para que volte às ruas. Somos otimistas em relação a isso.

O deputado Sargento Rodrigues* – Encerrando, presidente, quero pedir a V. Exa.

apenas 30 segundos,  que foram utilizados  do meu tempo.  Quero dizer,  deputado

Antônio Jorge, que V. Exa., que é sempre muito cordial, equilibrado e sensato, foi ao

cerne da questão. V. Exa. fez o pedido ao Comando da Polícia Militar, mas a polícia

fica refém da caneta do governador,  do secretário da Fazenda e do secretário de

Planejamento  e  Gestão.  Os  dados  que apresentei  aqui  estão  no  Siafi  do  próprio

governo do Estado. Por isso lanço um desafio:  caso algum deputado da base de

governo queira contrapor os números apresentados aqui, é muito fácil. Mas ele vai ter

de pedir primeiro que as Secretarias da Fazenda e de Planejamento mudem os dados

no banco de dados. Viu, deputado Bonifácio Mourão? Como bem lembrado por V.

Exa., isso aqui foi executado nos sete primeiros meses, em policiamento ostensivo

geral, no policiamento que V. Exa. citou. E olha que V. Exa. não é especialista na

área. Porém, como deputado, como pessoa que lida com o povo, tem a sensibilidade

de saber exatamente que a Polícia Militar, o policiamento está nas ruas. É porque o

cidadão vê mais rápido. É isso mesmo, V. Exa. está corretíssimo.
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Foram  investidos  R$48.000.000,00,  nos  sete  primeiros  meses  do  ano  anterior,

deputado  Bonifácio  Mourão,  e,  neste  ano;  R$9.000.000,00.  Na  Polícia  Militar,  no

policiamento ostensivo geral, na polícia judiciária e na investigação da Polícia Civil,

foram investidos R$36.000.000,00,  nos sete primeiros meses do ano passado;  no

atual  governo do PT, R$4.000.000,00,  10%. Cadê o governo que foi  à campanha

dizendo que ia fazer muito melhor?

O governador Fernando Pimentel, durante a campanha, disse que ia contratar 12

mil policiais militares. Se esse moço conseguir contratar 12 mil, vou sair de joelhos da

porta do meu gabinete, no Edifício Tiradentes, atravessar a rua e vir até este Plenário.

Já estou encerrando, presidente. Agradeço a V. Exa. Quero dizer que ele não vai

cumprir,  porque uma coisa é campanha;  a outra,  a realidade quando se senta na

cadeira  de  governador.  E  o  PT,  na  campanha,  aqui  em  Minas  Gerais,  mentiu

novamente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Felipe Attiê.

O deputado Felipe Attiê – Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos ocupando esta

tribuna para dizer que o momento do País é difícil, sim. Como muito bem definiu Karl

Marx, o capitalismo é o sistema das crises. O capitalismo, sempre com as crises,

depura  o  velho,  faz  brotar  o  novo e  ressurge das cinzas  para  um novo ciclo  de

pujança. A melhor definição não é a marxista. A economia capitalista é cíclica.

Nós, infelizmente, por descuido do PT... Talvez eles não saibam disso. Talvez os

petistas não tenham lido Karl Marx e não tenham entendido que o sistema entra em

crise de produção, de demanda e de oferta, que ocorrem desajustes e a especulação

financeira  cria  instabilidade  no  capitalismo.  Entretanto,  ao  mesmo  tempo,  as

inovações tecnológicas, as reduções de custos  e outras coisas permitiu que esse

sistema sobrevivesse ao longo de tantos séculos, desde o princípio da Revolução

Industrial, com os cercamentos dos campos, etc.

Temos que entender que o PT assume o Brasil depois do Plano Real. O Brasil é um

país inflacionário por natureza. É real, é réis, é conto de réis, é cruzeiro, é cruzado.

Nunca tivemos uma economia estável, com uma moeda estável. Vejam há quantos

anos a libra está na Inglaterra? Há quantos anos o dólar está nos EUA? O Brasil é um
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país que tem essa característica, ou seja, é um país em cuja moeda não podemos

confiar ao longo dos séculos, porque ela é trocada, mudada, e os zeros são cortados.

Enfrentamos  esse  problema  inflacionário  no  Brasil.  O  problema  das  finanças

públicas no Brasil  remonta há muito tempo, quando Rui Barbosa tentou, com sua

política de encilhamento, parar com a emissão desordenada de dinheiro, que gerava

inflação. Enfrentamos esse problema cíclico, recorrente no Brasil. A nossa economia

ainda é baseada em produtos primários. O Brasil ainda não avançou muito. Um país,

numa economia  globalizada,  depende  da  sua  capacidade  exportadora.  Qual  é  a

nossa capacidade exportadora? Café, milho, soja...

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* – Minério.

O  deputado  Felipe  Attiê  –  Minério.  Essa  é  a  grande  capacidade  exportadora

brasileira. Montam-se uns aviõezinhos e eles são exportados, mas importa-se tudo

para montá-los. Então, a complexidade da nossa economia é rudimentar, é pequena.

Há algumas exceções, como ocorre em São José dos Campos, com o ITA e a

complexidade  da  Embraer.  Porém,  é  uma exceção,  uma ilha,  e  não  a  regra  da

indústria  brasileira,  que  vem  perdendo  espaço,  competição,  inserção  mundial,

fazendo com que o Brasil, nesses últimos 12 anos, tenha se desindustrializado. Isso é

ruim  para  o  País,  porque  não  conseguimos  uma  inserção  segura,  tranquila,  na

economia mundial.  E o  pior:  não fizemos  os  deveres de  casa.  Não conseguimos

avançar  nas  questões  trabalhistas,  não há um entendimento entre empregados e

patrões,  entre  sindicatos  e  sociedade.  Ouve-se  muito  discurso  marxista,  muita

conversa,  vê-se  muito  radicalismo,  mas  não  se  discutem  essas  questões.  É  um

entrave.

Outro  problema:  o  Brasil  é  um  país  de  dimensões  continentais.  O  principal

ministério  que deveria haver  no País  seria o dos transportes,  o da logística.  Não

deveria ser  chamado Ministério  dos Transportes.  Deveria  chamar-se Ministério  da

Logística  Integrada.  Deveria  ser  um  ministério  com  planos  de  continuidade  das

hidrovias, das ferrovias, dos aeroportos, dos portos e das rodovias. Esse deveria ser

o  principal  ministério  do  País,  que  tem  dimensões  continentais,  porque  é  esse

processo que permitirá a competitividade de custos, a melhoria das exportações, a

consolidação do Brasil e a integração do País. Até hoje, isso é feito em frangalhos.
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Não  há  um  plano  nacional  unificado.  Não  há  meta.  Na  verdade,  a  palavra

“planejamento”  não  existe  no  Brasil.  É  o  País  do  saca-rolha;  do  saca-rolha  nas

empreiteiras que pegam obras que custam R$3.000.000.000,00 e as entregam por

R$30.000.000.000,00 e que fazem um aditivo após o outro. Esse problema da falta de

planejamento é presente no Estado. O Estado deveria ser muito bem organizado,

bem formado, com planejamento que abrangesse todos os setores, desde a definição

do preço de uma obra até a parte de desenvolvimento estratégico. É como a questão

que citei  sobre o Ministério dos Transportes, que deveria se chamar Ministério da

Logística.  É  desse  ministério  que  estamos  precisando.  Presidente,  estamos

precisando modernizar o Brasil. Precisamos resolver os problemas. Precisamos ter

consistência no que fazemos.

Vejam bem: o Plano Nacional de Logística e Transportes não pode mudar conforme

a  bandeira  partidária  do  governo  que  assume,  seja  tucana,  seja  petista,  porque

ligações de estradas, hidrovias, ferrovias, bitola de trem e portos não são questões

ideológicas ou de programas partidários. Isso tem que acontecer com eficiência, com

menor custo. Temos de ter uma legislação trabalhista mais moderna, uma logística

mais integrada.

Veio  uma  crise  internacional,  e  não  estamos  com  o  dever  cumprido.  A crise

internacional virá com a China. Eu avisei aqui, há 3 meses. Eu disse: cuidado com a

China. Uma gripe na China será uma pneumonia dupla no Brasil. Por quê? Porque

continuamos, na história deste país, como sempre estivemos.

No século XVII, dependência da Holanda; nos séculos XVIII e XIX, dependência da

Inglaterra;  no  século  XX,  dependência  dos  Estados  Unidos,  que  era  o  principal

parceiro  comercial,  importador  e  explorador;  no  século  XXI,  principal  parceiro

explorador: a China. O importador e explorador passou a ser a China. Continuamos

no mesmo mecanismo de dependência. Primeiro Holanda, depois Inglaterra, depois

Estados  Unidos.  Neste  novo  século,  inaugurou-se  a  parceria  com  a  China,  que

compra do Brasil e para ele exporta. É nosso maior parceiro comercial. Agora esse é

nosso parceiro.

O Lula disse que a crise de 2008 dos Estados Unidos aqui seria só uma marolinha.

Mas a marolinha,  já  a China havia assumido o posto,  o século mudou,  o padrão
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mudou – como mudou da Inglaterra para os Estados Unidos, e agora mudou para a

China, que é o maior comprador explorador... Ele não entendeu que a China ainda

tem uma interdependência com a economia americana e, pior, que ela passaria por

um processo de esgotamento.  Ela  adota  um capitalismo de Estado,  e  não existe

capitalismo sem crises, sem contradições, sem desaceleramentos, sem picos, mesmo

que seja um capitalismo chinês, às avessas.

Avisei  que haveria  uma crise.  O Professor  Neivaldo  estava na Câmara,  no ano

passado, em março. O senhor sabe disso. Avisei sobre a China, avisei que a crise

viria.  Falei  sobre  sua  intensidade  e  estou  avisando  novamente  sobre  o  risco  ao

adentrarmos novamente o mês. Este economista, que é alguém menor na economia

– quem sou eu para fazer previsões? –, já havia previsto, em março de 2000, esta

situação.  Se  entrarmos  com  PIB  negativo  no  próximo  ano,  como  serão  as

expectativas  a  partir  de  novembro?  Dois  anos  de  PIB  negativo,  dois  anos  sem

crescimento econômico são uma barra pesada. Há muito tempo não me lembro disso.

Temos  dois  anos  de  crescimento  econômico.  Em  alguns  anos,  tínhamos  PIB

negativo, mas logo em seguida havia uma boa recuperação, mediana, pelo menos,

ou mínima.

A crise tende a se agravar, porque as coisas na China não estão bem. É lógico que

passaremos por uma crise. A China vai entrar numa crise, e aí nosso maior parceiro

explorador vai nos colocar numa situação de fragilidade. Temos a agroindústria numa

situação que envolve os insumos. Sofremos uma macrovalorização do dólar, menos

dolorida porque o câmbio é flutuante, mas o dólar aumentou 50% em um ano. O euro,

daqui a pouco, aumentará 60% em um ano. Isso empobrece o Brasil. E o pior: os

insumos agrícolas são importados. As multinacionais, para ajustar seus balanços e

prestar contas ao exterior, continuarão praticando aumento de preço. Vocês acham

que as fábricas francesas de vidros no Brasil deixarão de repassar esse euro a 4,14

para os preços dos vidros? Ora, se apresentarem os relatórios em euro, na França,

considerarão que a rentabilidade e que a eficiência diminuíram em relação ao que se

tem. Elas vão prestar contas às matrizes, na França, em euro. Vão repassar para os

vidros e para várias indústrias de produtos químicos.

Isso espremerá a rentabilidade do agronegócio. Pode haver quedas sucessivas na
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Bolsa  de  Chicago  e  em  outras  bolsas  de  produtos  como  soja  e  milho.

Consequentemente,  mesmo tendo  a  desvalorização  cambial,  custos  crescentes  e

queda no valor do dólar, também teremos chegado a uma crise mais profunda nos

próximos  meses  no  agronegócio  brasileiro.  Não  há  ainda  a  iminência  dessa

possibilidade, pois o setor, como ainda busca exportações, está sobrevivendo, já que

o minério de ferro derreteu, já que as commodities do petróleo derreteram. Foram a

trinta e poucos dólares e vão continuar a derreter. Estamos numa situação perigosa.

Pior  de tudo:  a  Petrobras,  que se tornou a  maior  armadilha  nacional,  o  grande

problema  nacional,  está  dependendo  de  bilhões  de  empréstimos  da  China  nos

próximos anos.  E  os  chineses  vêm reduzindo  petróleo e  reduzindo  a capacidade

financeira, porque essa crise na China é capitalista, mas mascarada por um estado

que não informa, que não divulga, que maquia e que não sabe como agir, dada a

complexidade da economia chinesa. Eles estão perdidos neste momento com a crise

que se avizinha nas bolsas e vai contaminando a economia chinesa. Isso pode se

refletir bastante no Brasil. Será um dos países mais prejudicados da América Latina.

Temos  uma  condição  difícil.  Eu  falei  para  o  Pimentel  tomar  cuidado  com  esse

aumento de salário que estão dando, para ter cuidado com o que está acontecendo.

Estamos,  já  nos meses de maio  e junho,  com uma previsão de não se atingir  o

previsto do ICMS de R$3.500.000.000,00 este ano.

Ou seja,  não  teremos R$34.500.000.000,00 de arrecadação de ICMS.  Teremos

R$31.000.000.000,00. Se continuar assim, a tendência é piorar. A situação é grave.

Estamos num momento em que o Brasil foi pego por essa gestão petista de anos. Ele

foi pego de calça curta, de  baby-doll, no inverno duro, rigoroso, despreparado, por

causa daqueles que são fanfarrões, que não olham para o futuro. Um líder tem de ter

responsabilidade com o futuro, tem de conhecer  economia. Vocês imaginem: este

simples economista já sabia que teríamos o PIB menor da economia em março do

ano passado. Se a D. Dilma não sabia do tamanho da crise, então ela não devia se

candidatar a presidente da República. Se a senhora não enxerga na frente do nariz,

se a senhora não enxerga o tamanho da crise, então não se candidate a presidente

da República. Se a senhora não enxerga na frente do nariz, não pode ser nossa líder.

Não vou cair no buraco por conta de quem tem que me liderar, por quem não sabe
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ver a luz no fim do túnel e prever como a formiga. Ela trabalha no verão, na primavera

e no outono, porque o inverno há de vir. O capitalismo é cíclico e será sempre cíclico.

Crises  hão  de  ir  e  vir,  e  temos  de  estar  preparados  para  enfrentá-las.  Nunca

estivemos tão mal preparados na história deste país, e vai doer no lombo, porque as

coisas vão piorar, infelizmente. Não sou cavaleiro do apocalipse.

Queria estar aqui falando que as coisas vão melhorar, que o Brasil vai crescer, que

os portos estão uma beleza, que a logística do Brasil é imperiosa, que o Brasil está

com setores tecnológicos de ponta, que estamos dando a virada, que este é o nosso

país, mas não vamos falar nisso. Não adianta eu vir aqui fazer bravata, ficar igual à

cigarra, cantando, para quando vier o inverno eu ter de pedir comida para a formiga.

Não adianta.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* – Falando em crise, Felipe, ontem

600 prefeituras de Minas Gerais se manifestaram de várias formas. A crise chegou,

de  forma  profunda,  aos  municípios,  como chega  a  cada  cidadão.  A maioria  das

prefeituras não têm como pagar sua folha de pagamento e ficam sem repassar.

Hoje estive com o prefeito. Eu achava que a situação estava equilibrada. Ele está

devendo uma média de R$90.000,00, por mês, só para o hospital da cidade. A saúde

do  povo  e  as  estradas  já  estão  comprometidas.  Há  máquinas,  porque  alguém

conseguiu  máquinas,  mas  não  há  dinheiro  para  combustível.  A situação  é  muito

grave.  Você  fala  que  os  fertilizantes  são  importados.  Isso  ocorre  porque  nosso

governo não toma as providências na hora certa.

Iniciou-se a construção da Planta  de Amônia  em Uberaba,  da Petrobras.  Já se

investiu R$1.200.000.000,00, e a obra foi parada. Agora a obra está abandonada,

perdendo R$1.000.000.000,00.  Além disso,  a  construção do gasoduto  que iria  de

Queluzito, de Betim e de Divinópolis até a cidade de Uberaba também tem urgência e

está indo para o espaço. Vamos também levantar essa bandeira da Planta de Amônia

da Petrobras. Muito obrigado.

O deputado Felipe Attiê – Agradeço a V. Exa., deputado Antônio Carlos Arantes.

Vejo  que  o  problema  do  Brasil  é  que  não  há  planejamento.  Não  temos  uma

burocracia pública efetiva. Se, pelo menos,  nossos funcionários públicos tivessem

10% da capacidade sindical de organizar, de reivindicar e de trabalhar para o estado



1327
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

com planejamento... mas não têm. Eu queria conhecer os técnicos da Petrobras que

orçaram, que fizeram a estimativa de custo para promover uma licitação da refinaria

de Pernambuco com R$3.000.000.000,00 e que vai ficar em R$30.000.000.000,00.

Que empresa é essa? Vocês acham que a Shell, a Exxon, a British Petroleum vão

construir  um  estaleiro?  Aí  orçam  em  3.000.000,00  de  euros,  depois  fica  em

30.000.000.000,00 de euros. Isso é no País do deboche, da piada, do carnaval, do

samba e da cerveja. Isso não existe no mundo capitalista, na Alemanha, na Inglaterra

e nos Estados Unidos. Quem é que assinou esses orçamentos, quem é que fez esse

planejamento? No Brasil não há planejamento. Isso foi feito no saca-rolhas. O chefe,

aquele  que  vocês  conhecem,  telefona  e  fala:  ”Libere  aí,  faça  a  refinaria,  porque

precisamos arrumar voto lá”. Não há condições, gente. O chefe é aquele que vocês

conhecem. Não gosto nem de falar o nome dele que me arrepio. Estamos falando...

Na verdade, o Brasil não tem burocracia pública efetiva, não tem planejamento. É

um país que deveria ter no Ministério dos Transportes, no Ministério da Logística o

grande afrouxo para o desenvolvimento da Nação, mas não tem.

É um plano improvisado atrás do outro, não há governo. Este é pior porque é do

oba-oba. Alguns são melhores, mas esse é um defeito geral da nação brasileira, das

nossas  escolas  públicas,  da  conduta  do  brasileiro,  que acha que  não precisa  de

planejamento para nada, faz as coisas no arroubo, no arroto, na gritaria. O Pedro

Álvares Cabral desceu aqui e gritou para os índios: “aaoo!”. E foram levando desse

jeito. Isso não pode dar certo. Não temos como tocar o Brasil com uma economia

complexa, globalizada, no improviso, no arroubo do discurso, no tira boné, põe boné,

no tira camisa, põe camisa. Isso não funciona. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Boa tarde, deputado Hely Tarqüínio, deputadas e

deputados. O PSDB perder a eleição parece... Houve vários pontos positivos, mas

um deles é que o PSDB descobriu que Minas Gerais tem problemas. Antigamente o

Estado não tinha problemas – não é? Os senhores se lembram do senador Aécio

Neves fazendo campanha, falando da melhor educação do Brasil, da melhor saúde

do Brasil, da melhor segurança do Brasil. Tudo aqui era o melhor do Brasil. Ele deixou
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Minas Gerais uma beleza! Minas não tinha problemas! As urnas disseram o contrário

e o derrotaram na presidência da República. Minas derrotou Aécio. Gosto de falar

isso porque é verdade. Minas derrotou Aécio, e Pimentel, no primeiro turno, bateu o

candidato  do  PSDB,  do  senador  Aécio  Neves,  que  perdeu  a  eleição  de  forma

acachapante. O Estado vivia às mil maravilhas. Agora foi bom, o PSDB descobriu que

Minas tem problemas. Serviu para isso pelo menos. O PSDB agora está no choque

de realidade, e o Pimentel precisa consertar tudo de errado que estava aí, porque

havia muita coisa errada. Os votos disseram isso. Se as coisas estivessem bem em

Minas, o PSDB teria ganhado as eleições. Não ganhou porque estavam muito ruins.

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  não  é  fácil  corrigir  tanta  coisa  errada  que  nós

encontramos  no  Estado.  A educação estava aos  cacarecos,  os  professores  eram

proibidos de se alimentarem na escola, nada de piso salarial, nada de definição da

jornada, greve de 112 dias, caos na saúde – oito hospitais regionais prometidos e

nenhum  construído  –,  sucateamento  da  segurança,  do  Corpo  de  Bombeiros,  da

Polícia Civil e da Polícia Militar. Além disso, havia uma dívida de R$7.200.000.000,00

somente no orçamento deste ano. A dívida totaliza mais de R$100.000.000.000,00.

Essa é a realidade encontrada em Minas.

Saúdo,  então,  os  nossos  patrícios  aqui  presentes  do  Partido  Socialista,  bem

acompanhados do nosso líder de governo, Durval Ângelo. Sejam bem-vindos, então,

ao nosso país.

Mas eu dizia,  Sr.  Presidente, que o quadro encontrado em Minas Gerais foi  um

quadro  lamentável  e  que  só  agora,  com  o  choque  de  realidade,  após  perder  as

eleições, os deputados do PSDB estão sentindo a realidade, que aquela Minas da

fantasia não existia. Dissemos várias vezes que não existia. Agora estão descobrindo

que não existe mais. Mas tenho de chamar a atenção deles para dizer que nunca

existiu. Não é de agora. Não foi apenas em sete meses que a situação que vocês

estão  descrevendo como problemática  aconteceu.  Não,  isso  já  existia  e  por  isso

perderam as  eleições.  Senão fica  parecendo,  e  por  isso  tenho de dizer  ao  povo

mineiro,  que  as  coisas  foram  atrapalhadas  de  sete  meses  para  cá,  porque  o

governador  Pimentel  entrou no lugar  do PSDB e que só agora há problemas em

Minas.  Não,  os  problemas  já  vinham  daí,  presidente.  São  problemas  graves.
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Reconhecemos esses problemas como graves e estamos buscando resolvê-los.

Ora, vejamos em sete meses o que o governador Pimentel fez, para citar alguns

exemplos.  Na  área  da  educação,  que  é  a  principal  prioridade.  Todos  nós  não

dissemos  que  educação  é  prioridade?  Acertamos  com  os  professores  e  com  a

educação um acordo e este ano não vai haver greve. Vamos cumprir o acordo, para

não ter  greve durante  os  quatro  anos,  para pagar  à educação o piso  salarial  do

magistério, que é lei nacional e que aqui era escondido. Pacificamos a educação.

Estamos nomeando concursados.  Estamos fazendo para a educação mineira,  em

sete meses, muito mais, mas muito mais do que os tucanos fizeram em 12 anos. Isso

é reconhecido na área educacional  por  professores. O clima é outro  em escolas.

Estive este final de semana no Sul de Minas, visitei uma escola em Cruzília, reuni-me

com as professoras e há muitos problemas ainda, mas todos reconhecem que foi um

alívio o governo Pimentel ter assumido, porque a educação está melhorando muito.

Eu disse às professoras que ainda está ruim, mas vai melhorar muito mais, porque

em sete meses é impossível corrigir tudo. Aquele caos do PSDB, aquela briga, aquela

perseguição às professoras, já não existe mais. Há o diálogo.

Em  segundo  lugar,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  entrar  no  assunto  da  segurança

pública. Ora, segurança pública, no caso da Polícia Civil, é um caos, situação da qual

falamos há muito tempo. Fica tudo nas costas dos prefeitos. Eles estão reclamando

não é de hoje, mas há muito tempo. Na área da saúde, por exemplo, há muito tempo

gastam 30% do seu orçamento.

Mas queria trazer  alguns dados da segurança pública. No primeiro semestre de

2013,  o  governo  do  PSDB gastou  em  torno  de  R$3.000.000.000,00;  no  primeiro

semestre de 2014, foi para R$5.133.000.000,00. O governo do Pimentel, no primeiro

semestre,  já  foi  bem  mais,  foi  R$1.500.000.000,00  a  mais,  foram

R$6.000.636.000,00, tendo, inclusive, assumido 15% a mais do pagamento da Polícia

Militar,  que  ficou  para  cumprirmos  de  um  acordo  feito  anteriormente.  Ou  seja,

colocamos  mais  recursos  na  segurança  pública  no  primeiro  semestre  do  que  os

governos do PSDB colocaram a cada ano.

Resolveu o problema da segurança pública? Óbvio que não, porque lá estava uma

bagunça.  Mas  tenho  aqui  dados  por  dados.  Corpo  de  Bombeiros,  Polícia  Militar,
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Polícia Civil,  em todos o nosso investimento foi  maior.  O governo do Estado, por

exemplo, criou mais 500 vagas para presos, apesar do pouco tempo; está chamando

1.100 novos policiais civis; vai chamar 50 mil policiais militares; e vai abrir 500 novas

vagas a serem preenchidas com concurso para o Corpo de Bombeiros. Isso tudo está

em execução e não foi feito anteriormente, o que mostra que estamos investindo e

melhorando a segurança pública para, um dia, ela ser boa no Estado, porque, no

governo do PSDB, ela foi simplesmente péssima.

Já falei da educação, mas seria bom dizer que a professora, além de satisfeita hoje

com o diálogo, quer que a escola também melhore. Estamos chamando professores,

nomeando  professores  concursados,  terminando  com  a  bagunça  da  gestão  que

estava nas escolas. Temos hoje um corpo de professores satisfeitos com o diálogo

que está sendo realizado.

Para  não  dizer  que  não  falei  do  outro  assunto  fundamental,  que  é  a  saúde,

lembraria  os  deputados  do  PSDB,  que  achavam  que  antigamente  não  tinha

problemas, os tucanos e tucanoides, que achavam que a saúde também era a melhor

coisa do mundo, que agora estão com o choque de realidade. O senador Aécio Neves

dizia, na campanha eleitoral, que em Minas havia a melhor saúde do Brasil, que a

educação era a melhor do mundo, que a segurança pública era um exemplo.  Os

deputados não falavam nada, achavam que tudo estava às mil maravilhas. Vieram as

urnas  e  disseram:  “não,  deputados,  vocês  estão  precisando  de  um  choque  de

realidade,  agora  vocês  irão  para  a oposição.  Na oposição,  sejam mais  humildes,

larguem  essa  “pedância”,  essa  arrogância,  esse  nariz  em  pé  próprio  de  tucano,

diminuam  o  bico  e  sejam  agora  mais  simples,  compreendam  que  as  coisas  não

estavam  bem”.  É  exatamente  isso  que  estamos  fazendo  agora.  Consertamos  a

saúde? Não, mas pelo menos neste ano teremos 12% para a saúde, como teremos

25% para a educação, o que não foi feito no governo do PSDB. Olhem que o governo

do PSDB tinha bons secretários  –  viu,  deputado Antônio  Jorge,  e o incluo nesse

quadro. Não é nenhuma crítica aos secretários, mas à política de governo, porque um

governo que não investe 12% na saúde é um governo que não dá preferência à

saúde pública.

Só para se ter uma ideia, os oito hospitais regionais que o governo do PSDB não
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quis construir já os estamos retomando. Foi dada ordem de serviço para três deles

voltarem a ser construídos. O governador fará os oito hospitais, porque é essencial

para a saúde pública. Ele não poderia fazer isso em sete meses, porque o rombo este

ano no orçamento foi de R$7.200.000.000,00.

Temos aqui uma oposição que quer que tudo dê errado no Brasil. O senador Aécio

Neves, que parece ser ainda o líder dessa oposição, quis derrubar a presidente até

na Venezuela.  O  homem está  embirrado,  parece  um menino  mimado,  perdeu  as

eleições e não aceita.  Primeiro  turno,  segundo turno,  terceiro  turno,  quarto  turno,

quinto turno,  sexto  turno,  sétimo turno,  oitavo  turno,  e  parece que o homem não

sossega.

Não tendo chance o senador Aécio Neves de disputar  a eleição, porque nem o

PSDB o quer – o Alckmin já disse que será o candidato –, ele colocou na cabeça que

vai derrubar  a presidenta Dilma, seja da forma que for,  e que será presidente da

República ao fazer isso. Imaginem, parece que está louco o Aécio Neves, não sei o

que ele andou fazendo, parece que está tresloucado. Ele coloca esse problema para

o povo brasileiro, querendo desestabilizar o País, que é a única coisa que ele sabe

fazer.

Enfim,  o governo Fernando Pimentel  encontrou  o Estado de Minas com muitos

problemas, Minas Gerais tem muitos problemas. Estamos tratando muito melhor do

que  o  outro  governo  tratava.  Temos  pelo  menos  quatro  anos  para  cumprir  esse

compromisso,  e  estamos  cumprindo  com  a  educação,  com  a  saúde  e  com  a

segurança pública,  principalmente.  Para  isso  precisamos  de  recursos.  Aprovamos

aqui as custas judiciais, que era dinheiro que ficava nos bancos. O PSDB prefere o

dinheiro  nos  bancos  do  que com os  mineiros,  porque,  para  esse  partido,  se  der

errado, melhor.

Se o Brasil for para o buraco, o PSDB acha que vai governá-lo. Não entenderam

até hoje que não há a menor chance, com esse tipo de política, de eles voltarem a

governar o Brasil ou Minas Gerais. Eu precisava dizer isso porque as pessoas vão

escutando dados que não  são verdadeiros  e  comparam, como se  tudo estivesse

certo. Na verdade, as coisas não estavam certas, havia muita coisa atrapalhada, e

são essas coisas que precisamos corrigir.
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O deputado  Cristiano  Silveira  (em  aparte)*  –  Deputado  Rogério,  obrigado  pelo

aparte. Gostaria somente de complementar as informações que V. Exa. traz, quando

faz o balanço das ações do governador  Fernando Pimentel  nesses oito  primeiros

meses de mandato. A sensação que tenho, deputado Rogério, quando escuto V. Exa.

falar, é que estamos comparando 12 anos de governo do Pimentel com 12 anos do

governo  do PSDB.  V.  Exa.  cita  conquistas  importantes,  históricas e  fundamentais

feitas em apenas oito  meses, em detrimento daqueles anos todos de governo do

PSDB.

Gostaria também de acrescentar às notícias, que na minha opinião são boas para o

povo mineiro, que o governador anunciou, nesta semana, o aumento de 30% no valor

dos repasses para o transporte escolar dos municípios. Esse valor está, há muitos

anos,  defasado e  é  uma reivindicação  antiga  dos  prefeitos.  É  claro,  sabemos  da

obrigação  do  Estado  com  o  transporte  dos  alunos,  mas  nesse  pacto,  nesse

compromisso, os prefeitos são sempre os mais prejudicados com as despesas e com

as custas, que são obrigações do Estado. Neste momento o que o governador faz?

Imediatamente, dá um aumento de 30% no transporte e institui  grupo de trabalho

para discutir  o novo modelo do custeio para o transporte dos alunos. Esse fato é

histórico também, deputado Rogério, e não podemos nos esquecer dele.

Outra boa notícia é que o governador, atendendo também ao pedido dos prefeitos,

vai  rever a chamada Lei  Robin Hood,  da distribuição do ICMS, para que aqueles

municípios mais pobres possam receber mais recursos e, dessa forma, manter suas

atividades. Ele vai fazer uma distribuição mais justa, deputado Rogério. O governador

Fernando Pimentel, de novo, cumpre o ouvir para governar, o diálogo, que é a marca

do seu governo e dessa administração.

Por fim, sabemos do aperto das prefeituras. É anunciada pelo nosso governador a

liberação  de  R$310.000.000,00  para  as  prefeituras  mineiras,  como  forma  de

financiamento,  pelo  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  para  que  os

municípios  possam  adquirir  equipamentos  e  investir  em  infraestrutura,  com  juros

pequenos e baixos, priorizando os municípios de menor índice de desenvolvimento

humano. Esse é um grande investimento que o nosso governo apresenta para os

municípios.
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Estamos falando, deputado Rogério, de apenas oito meses do governo Fernando

Pimentel. Muito obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia  –  Presidente,  vou  ser  breve.  Apenas  gostaria  de

lembrar  que  o  ministro  Patrus  Ananias  esteve  aqui  com  o  governador  Fernando

Pimentel e anunciou, do ponto de vista nacional, um crédito para a agricultura familiar,

para  os  assentados  da  reforma agrária,  de  R$4.400.000.000,00,  que  irá  para  os

municípios do interior de Minas e será muito bem recebido. Esse recurso, deputado

Neivaldo, é aquele que aquece a economia do pequeno município. Foi uma honra ter

recebido aqui, como diria o presidente Lula, pela primeira vez na história de Minas,

um  ministro  com  um  governador  para  fazer  o  anúncio  de  um  Plano  Safra  de

R$4.400.000.000,00. Precisou de muitos anos para isso acontecer.

Presidente Hely Tarqüínio, foi uma festa. V. Exa. esteve aqui e viu que havia 36

deputados no dia e também agricultores familiares do Brasil inteiro. Foi uma alegria

escutar um anúncio desse diretamente do ministro e do governador na Assembleia

Legislativa. Gostaria de parabenizar a Mesa, o presidente Adalclever Lopes e o vice-

presidente Hely Tarqüínio, porque estamos de parabéns. Só mesmo uma Assembleia

Legislativa bem relacionada, sem essa crise, com um poder autônomo, para receber

um ministro de Estado, um governador do Estado – aliás, os outros não vinham aqui

–, anunciando R$4.400.000.000,00 para o pequeno produtor mineiro.

Então, presidente, muito tem de ser feito, e com modéstia, sem dizer que o que

fazemos é a essência do bem, que o resto não presta, sem falsear que Minas Gerais

vive a oitava maravilha do mundo. Não, Minas está cheia de problemas, mas temos

muita disposição para trabalhar e anunciar boas novas para o povo mineiro, como

hoje rapidamente anunciamos algumas delas. Obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* – Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas que

de casa nos acompanham pela TV Assembleia. Também estive, deputado Rogério

Correia, no lançamento do Plano Safra em Minas Gerais, que contou com a presença

do  governador  Fernando  Pimentel  e  do  ministro  Patrus  Ananias,  quando  foram

anunciados  investimentos  muito  importantes.  Como  V.  Exa.,  também  quero
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parabenizar o governador, dizendo que me orgulho muito por ter contribuído, quando

deputado  federal,  com  a  luta  em  defesa  da  agricultura  familiar.  Fui  autor  de  um

projeto de lei, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a nova lei

da merenda escolar, que incluía 9 milhões de alunos do ensino médio no Programa

Nacional de Alimentação Escolar, estendendo a merenda a todos os alunos da rede

básica de ensino do País e aumentando os recursos de R$900.000.000,00 para mais

de R$3.000.000.000,00. Ao nosso projeto, que virou lei, foi anexado um projeto do

governo que, no Programa de Aquisição de Alimentos, determinou que 30% de todos

os recursos da merenda escolar fossem repassados aos pequenos agricultores rurais

inseridos no Programa de Agricultura Familiar. Segundo esse projeto, os pequenos

agricultores recebem os recursos diretamente, com dispensa de licitação, para que

possam fazer a venda direta. Ou seja, o projeto está criando emprego no campo em

todo o País e melhorando a qualidade da merenda que, em todos os municípios, é

repassada a escolas, creches e entidades subvencionadas. Isso contribuiu muito com

a melhoria desse programa, e me sinto honrado em ter feito parte desse processo,

criando a nova lei da merenda, à qual foi anexado o PAA, garantindo recursos para os

pequenos produtores de todo o País.

Também concordo com o deputado Rogério Correia quando ele diz que os nossos

problemas  nas  áreas  de  segurança,  educação,  saúde  ou  em  qualquer  área  das

políticas  públicas  não  se  iniciaram em  1º/1/2015.  A grande  diferença é  que este

governo  está  mostrando  a  realidade,  sem  maquiar,  mostrando  o  Estado  de  fato:

nunca houve choque de gestão, nem déficit zero. Votamos, nesta Casa, a revisão do

orçamento do Estado de Minas Gerais. A votação foi unânime – tanto dos deputados

de situação quanto dos de oposição –, e ficou comprovado um déficit de mais de

R$6.000.000.000,00, um dinheiro que o governo anterior dizia haver nos cofres do

Estado. Fizemos a revisão e, repito, constatamos o déficit de R$6.000.000.000,00.

Então, por meio de sua equipe, o governador Fernando Pimentel retomou as obras

paradas. Havia centenas de obras paralisadas em todo o Estado, entre elas as dos

hospitais regionais, que são fundamentais e foram retomadas.

Queria enfatizar isso e lembrar o acordo histórico realizado com os trabalhadores

da educação, anulando aquela votação fatídica que criou o subsídio, reconhecendo a
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lei do piso nacional da educação como vencimento básico, descongelando a carreira

dos trabalhadores na educação e retomando o processo de valorização de todos os

professores e professoras. São medidas fundamentais para que possamos melhorar

as condições de vida do povo mineiro.

Mas ficamos nos digladiando nesse debate, tratando da conjuntura nacional e de

várias  questões,  e  muitas  vezes  deixamos  de  prestar  contas  da  nossa  atividade

parlamentar, do que é nossa prerrogativa como deputados estaduais. Assim, não será

possível  anunciar  tudo,  mas  queria  falar  rapidamente  de  algumas  das  nossas

agendas dos últimos dias, que estão resultando em benefício para o povo de Minas

Gerais.

Hoje,  por  exemplo,  nós  assinamos um convênio  para  beneficiar  o Município  de

Nova Ponte, para ampliação e reforma de duas escolas infantis, por solicitação do

nosso companheiro, vereador Cairo. Na quinta-feira próxima assinaremos convênio

com o Município de Monte Alegre, por solicitação do vereador Paulo Marinho, para

iluminação  de  duas  praças.  Em  Itapagipe,  tivemos  uma  reunião  com  a  nossa

companheira Karina, o Antônio Evil e a Apae, que será beneficiada, por meio desse

convênio, com uma van. Dia 30 de agosto próximo vamos inaugurar um cinema na

cidade de Conquista, também proveniente de emenda de nossa autoria. No último dia

24 de julho, inauguramos uma biblioteca em Pirajuba. No último dia 17, deputado

Rogério Correia, entregamos mais 500 casas do programa Minha Casa Minha Vida

no Município de Ituiutaba. Em breve, 22 municípios de toda a nossa região e outras,

em todo o Estado, vão receber as academias ao ar livre. Quero parabenizar o nosso

secretário  de  Esportes,  Carlos  Henrique.  O  Município  de  Uberlândia,  deputado

Professor  Neivaldo,  vai  receber  cerca  de  quarenta  academias.  Várias  delas  já

começaram a ser inauguradas. Já há todo o agendamento para que as localidades

recebam a academia a céu aberto, um programa fundamental para a promoção da

saúde, a redução dos fatores de risco e a melhoria da qualidade de vida do nosso

povo. Aliás, são emendas de autoria do nosso deputado Weliton Prado. As academias

já começaram a ser instaladas no Município de Uberlândia, mas toda a região do

Triângulo receberá as academias a céu aberto. Foram aprovados R$500.000,00 para

a reforma da Defensoria Pública de Uberlândia. Quero agradecer aos vereadores da
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Câmara de Uberlândia  que votaram e  deram autorização  legislativa  para  receber

esses recursos indicados pelo nosso mandato, por meio do orçamento do Estado.

Também há a reforma da sede da Pastoral da Criança. Ou seja, houve uma série de

conquistas.

Ao falar de esportes, de atividades físicas, deputado Professor Neivaldo, conforme

estudos da Organização Mundial de Saúde, a cada R$1,00 investido em atividade

física, você economiza R$3,00 na saúde. Ou seja, esses são dados apenas para

prestar contas de um pouco do nosso trabalho. Não teremos tempo aqui de falar de

todas as questões, mas vale enfatizar algumas conquistas.

O deputado Professor Neivaldo (em aparte) – Deputado, primeiro quero parabenizá-

lo por seus trabalhos, por suas ações em Uberlândia e região. Rapidamente ainda

dentro desse tema de que estamos trabalhando para uma Minas Gerais melhor –

retomarei em outro momento o tema da segurança –, julgo importante apresentar um

dado em relação à despesa com segurança pública no Estado de Minas Gerais.

Primeiro, quero realmente dizer que as coisas não mudam do dia para a noite. Por

exemplo, conforme dados, pegamos a Polícia Militar com 11.265 viaturas, sendo que

4.562 estavam fora das ruas por falta de manutenção. Quanto aos bombeiros, havia

373 carros fora do combate. Os presídios contam com 32 mil  vagas, e há 66 mil

prisioneiros. Na Polícia Civil, 300 carros precisam ser trocados, e isso não aconteceu

no  ano  de  2015.  A  falta  de  investimento  é  o  famoso  choque  de  gestão  dos

governadores Aécio Neves e Anastasia.

De forma resumida, no ano de 2014, o valor empenhado na segurança pública foi

de mais de cinco trilhões, precisamente R$5.302.984.230,01, e o valor realizado foi

de  R$5.133.117.737,37.  Este  ano,  no  primeiro  semestre  de  2015,  na  segurança

pública  já  foram  empenhados  R$6.708.747.046,69;  e  o  valor  realizado  foi  de

R$6.636.444.352,07.  Então,  há o discurso de que o governo passado,  no ano de

2014,  investiu  mais,  mas  isso  não  é  verdade.  O  governo  Pimentel,  no  primeiro

semestre de 2015, já investiu mais do que o governo passado, no primeiro semestre

de 2014. Agradeço pelo aparte.

O deputado Elismar Prado* – Agradeço ao deputado Professor Neivaldo.

Gostaria de finalizar, Sr. Presidente, apenas reiterando que, de fato, o governador
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Fernando  Pimentel  está  retomando  o  Estado,  mas  com  transparência,  com

democracia participativa, visitando todas as regiões de Minas, ouvindo as lideranças,

as  entidades  representativas,  todas  as  forças  políticas,  sociais,  e  também  a

população em geral, para que possamos construir uma nova forma de fazer política,

dando atenção a nossa população e enfrentando com transparência as questões do

nosso estado.

Sr. Presidente, era isso o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O  presidente  –  A  presidência  registra  a  presença,  em  Plenário,  da  comitiva

portuguesa do Município de Ourém, que está em missão em Minas Gerais. O nosso

embaixador  Durval  Ângelo esteve lá  e fez o convite. Eles estão numa missão de

fraternidade e  parceria.  Por  iniciativa  do  deputado Durval  Ângelo,  as  autoridades

governamentais e empresariais e os assessores portugueses estão acompanhados

por  técnicos  locais.  Aqui  estão  os  Srs.  Paulo  Fonseca,  presidente  da  Câmara

Municipal de Ourém; Antônio Ribeiro Gameiro, deputado da Assembleia Nacional de

Portugal; e Francisco Vieira, presidente da Direção da Aciso, Associação Empresarial

Ourém-Fátima. Damos boas-vindas a todos.

Sentimo-nos muito honrados com a presença de vocês. Estejam à vontade entre

nós e também para trocar ideias com os Srs. deputados, os nossos companheiros. É

uma grande honra a presença de vocês aqui, pois somos filhos de Portugal. Temos,

assim, de registrar a fraternidade que nos proporcionam. Sabemos que Portugal é

uma porta aberta para a nossa parceria no Mercado Comum Europeu de todas as

formas; é o pai protegendo o filho, e nós, do Brasil, precisamos muito de vocês. Muito

obrigado pela presença.

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.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 321/2015, do deputado Fred Costa, ao Projeto de Lei

nº 1.584/2015, do deputado Carlos Pimenta, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 25 de agosto 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  1.895  e  1.937/2015,  da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  1.908  a  1.922,  1.974,  1.975,  2.001  e

2.002/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  1.927,  1.935  e  2.003/2015,  da

Comissão de Cultura, 1.943 a 1.947 e 2.058 a 2.063/2015, da Comissão de Direitos

Humanos, 1.950,  2.065 e 2.066/2015,  da Comissão de Minas e Energia,  1.958 a

1.960  e  2.094  a  2.096/2015,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  1.971  a  1.973  e

2.025/2015, da Comissão de Saúde, 1.980 a 1.985/2015, da Comissão de Turismo,

2.005 e 2.006/2015, da Comissão de Educação, 2.026/2015, da Comissão da Pessoa

com Deficiência, e 2.057/2015, da Comissão de Transporte. 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 Esporte – aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 18/8/2015, do Projeto de Lei

nº  1.530/2015,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  e  dos  Requerimentos  nºs

1.690/2015,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  1.763/2015,  do  deputado  Bosco,  e

1.794/2015, da deputada Ione Pinheiro;

de  Transporte  –  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  18/8/2015,  dos

Requerimentos nºs  1.555 a  1.559,  1.561,  1.562,  1.592 a  1.594 e  1.661/2015,  do

deputado  Douglas  Melo,  1.606  a  1.612/2015,  do  deputado  Geraldo  Pimenta,

1.683/2015, do deputado Antônio Jorge, e 1.703/2015, do deputado Geraldo Pimenta;

da Pessoa com Deficiência – aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 18/8/2015,

dos Requerimentos nºs 1.681/2015 com a Emenda nº1 e 1.682/2015, do deputado

Isauro Calais;
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de  Meio  Ambiente  –  aprovação,  na  18ª  Reunião  Ordinária,  em  19/8/2015,  do

Requerimento nº 1.811/2015, do deputado Douglas Melo;

do Trabalho – aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 19/8/2015, dos Projetos de

Lei nºs 26/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, 603 e 1.299/2015, da deputada

Rosângela Reis, 1.033/2015, do deputado Isauro Calais,  1.203/2015, do deputado

Durval Ângelo, 1.260 e 1.505/2015, do deputado Cabo Júlio, 1.421/2015, do deputado

Gilberto  Abramo,  1.507/2015,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  1.509/2015,  do

deputado Lafayette de Andrada, 1.510/2015, do deputado Ricardo Faria, 1.514/2015,

do deputado Rogério Correia, 1.520/2015, do deputado Cássio Soares, 1.544/2015,

do deputado Bosco, 1.661 e 1.894/2015, do deputado Ulysses Gomes, e 2.085/2015,

do deputado João Alberto, e do Requerimento nº 1.800/2015, do deputado Wander

Borges;

de  Cultura  –  aprovação,  na  21ª  Reunião  Ordinária,  em  19/8/2015,  dos

Requerimentos nºs 1.704/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., 1.777/2015, do

deputado Ricardo Faria, e 1.798/2015, do deputado Wander Borges;

de  Saúde  –  aprovação,  na  21ª  Reunião  Ordinária,  em  19/8/2015,  dos

Requerimentos  nºs  1.614/2015,  do  deputado  Geraldo  Pimenta,  1.680/2015,  do

deputado Antônio Jorge, e 1.702/2015, da Comissão de Transporte;

de  Política  Agropecuária  (2)  –  aprovação,  na  5ª  Reunião  Extraordinária,  em

20/8/2015, dos Requerimentos nºs 1.821 a 1.825/2015, do deputado Paulo Lamac; e

aprovação,  na  20ª  Reunião  Ordinária,  em  19/8/2015,  dos  Requerimentos  nºs

1.517/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, e 1.812 a 1.820/2015, do deputado

Paulo Lamac;

e de Segurança Pública – aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 25/8/2015, dos

Requerimentos nºs 1.654 a 1.657, 1.684 a 1.688, 1.709 a 1.713, 1.745, 1.746, 1.753,

1.754, 1.767 a 1.774 e 1.782 a 1.784/2015, do deputado Cabo Júlio, 1.751, 1.766,

1.775, 1.807 a 1.809, 1.881, 1.888 e 1.889/2015, do deputado Sargento Rodrigues,

1.752/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  1.764/2015,  do  deputado  Thiago

Cota, 1.776/2015, do deputado Anselmo José Domingos, e 1.796/2015, do deputado

Antônio Carlos Arantes (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 1.987/2015, do deputado João Vítor Xavier, em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.706/2015 (Arquive-se o

projeto.);  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o

Requerimento Ordinário nº 1.988/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.532/2014; e, nos termos do inciso XXI do art.

232 do Regimento Interno,  o Requerimento Ordinário nº  1.990/2015,  do deputado

Gilberto Abramo e outros, em que solicitam a convocação de reunião especial para

homenagear a Rede Record Minas pelo jornalismo de qualidade e imparcialidade; e

indefere, nos termos do inciso XIII do art. 232, c/c o § 2º do art. 173, do Regimento

Interno, o Requerimento Ordinário nº 1.981/2015, do deputado Felipe Attiê, em que

solicita a anexação do Projeto de Lei nº 2.720/2015 ao Projeto de Lei nº 1.983/2015.

Votação de Requerimentos

O  presidente  –  Requerimento  Ordinário  nº  1.978/2015,  da  Comissão  de  Meio

Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao prefeito municipal de Araguari pedido

de  informações  sobre  a  existência  de  estudo  de  impacto  ambiental  para  a

implantação  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  que  supostamente  está  sendo

construída  sem análise de viabilidade ambiental,  no  Bairro  de  São Sebastião,  no

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 1.979/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes,  em

que solicita seja o Projeto de Lei nº 920/2015 distribuído à Comissão de Turismo. Em

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.980/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que

solicita  seja encaminhado à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –

pedido de providências para elaborar normas técnicas para tubos a vácuo destinados

a energia solar. 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 1.982/2015, da Comissão de Educação, em que solicita

seja encaminhado ao prefeito municipal de Viçosa pedido de informações sobre o

concurso  público  referente  ao  Edital  nº  1/2012  para  provimento  de  vagas  da

Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista as denúncias de irregularidade no

certame  relacionadas  com  o  conteúdo  e  a  aplicação  da  prova.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.983/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita

seja o Projeto de Lei nº 341/2015 distribuído à Comissão de Educação, para parecer.

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.984/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita

seja o Projeto de Lei nº 477/2015 distribuído à Comissão de Educação, para parecer.

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

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

Requerimento Ordinário nº 1.985/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita

seja  o  Projeto  de  Lei  nº  1.031/2015  distribuído  à  Comissão  de  Educação,  para

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

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

Requerimento  Ordinário  nº  1.986/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que

solicita  seja  encaminhado  ao  diretor-geral  da  Agência  Nacional  de  Transportes

Terrestres – ANTT – pedido de informações sobre o reajuste de 24,44% na Tarifa

Básica de Pedágio da BR-040, trecho Juiz de Fora–Petrópolis (Trevo das Missões) e

respectivos acessos, que passa a vigorar a partir do dia 21 de agosto de 2016. Em

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

como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.989/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita

seja  o  Projeto  de  Lei  nº  2.676/2015  distribuído  à  Comissão  de  Educação,  para

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

permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, não havendo quórum, peço a V. Exa.

que possa, de plano, encerrar a reunião.

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 amanhã, dia 26, 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 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 21/8/2015

Presidência do Deputado Wander Borges

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Palavras do deputado Glaycon Franco – Exibição de Vídeo – Entrega de Placa –

Palavras da Sra. Isabel Casimira Gasparino – Palavras do Sr.  Angelo Oswaldo de

Araújo Santos – Palavras do Presidente – Apresentação Artística – Encerramento –

Ordem do dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Duarte Bechir – Glaycon Franco – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Wander Borges) – Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

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

Ata

–  O deputado Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a homenagear o congado.



1343
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Congadeira Isabel

Casimira Gasparino; e os Exmos. Srs. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário

de Estado de Cultura; e deputado Glaycon Franco, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor – Registramos a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs. vereadores

Aparecido  Ferreira  Barbosa,  o  Paré,  de  Ouro  Branco;  e  Clebinho  da  Guarda  do

Marujo de São Sebastião, de Sabará. Também está presente José Félix Junqueira,

chefe de Departamento de Culturas Populares da Secretaria de Cultura da Prefeitura

Municipal  de Congonhas.  Saudamos também, de maneira especial,  a  Sra.  Márcia

Dutra,  presidente  da  Fundação  Artístico-Cultural  de  Betim.  Registramos  ainda  a

presença do Sr. Leovergílio, vice-prefeito do Município de Cláudio; do vereador José

Márcio; e do coordenador Geraldo José Machado.

Execução do Hino Nacional

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Glaycon Franco

Boa noite. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o meu querido amigo deputado

Wander Borges, um entusiasta do congado, a quem tive a oportunidade e o privilégio

de conhecer nesta Casa e que, neste ato, representa o presidente da Assembleia de

Minas, deputado Adalclever Lopes. Cumprimento também uma das pessoas a quem

tenho o maior orgulho de conhecer – e mais ainda pelo fato de ele pertencer à minha

região –, um dos expoentes da nossa cultura, uma das referências da cultura não só

no Estado de Minas Gerais,  mas também do Brasil,  o meu querido amigo Angelo

Oswaldo, secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais.

Gostaria, para homenagear a todos vocês, homenagear esta sublime pessoa que é

referência da história do nosso congado: a nossa querida congadeira Isabel Casimira

Gasparino.

Quando, em 1740, o navio negreiro Madalena aportou na costa do Brasil,  trazia

consigo, rompendo o Oceano Atlântico, nascido e capturado no reino do Congo, com
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toda a  sua corte,  o  monarca guerreiro  e  sumo sacerdote  do  deus  Zambiapungo,

denominado  Galanga.  Galanga  partiu  do  Congo  com toda a  sua família,  mas  só

chegou aqui com seu filho. A rainha Djalô e a princesa Itulo, sua filha, foram jogadas

ao mar pelos marujos do Madalena, como oferenda aos deuses das tormentas, com a

finalidade de aplacar sua ira durante uma brutal tempestade que quase afundou o

navio.

O lote inteiro de escravos foi comprado pelo Maj. Augusto, dono de uma mina de

ouro na capital Vila Rica. Galanga, à custa de muita luta, comprou sua liberdade e a

do filho. Dono de uma força fora do comum e de uma determinação que inspira a

todos nós, rompeu uma cruzada titânica, realizando um verdadeiro milagre amparado

na força  que  retirava,  ainda não se sabe de onde.  Comprou do major  a  mina e

começou  a  comprar  depois,  uma  a  uma,  a  liberdade  de  seus  compatriotas.  Os

escravos libertos consideravam-no rei.

O grupo dos libertos associou-se em uma irmandade em honra de Santa Efigênia,

que teria sido a irmandade de negros livres de Vila Rica. Esse grupo ergueu a Igreja

de  Nossa  Senhora  do  Rosário  dos  Pretos,  onde,  no  dia  da  santa,  ocorriam  as

solenidades  da irmandade,  denominadas Reinado de Nossa Senhora  do  Rosário.

Nesse dia, Galanga aparecia, coroado como rei, em rica vestimenta, acompanhado

da rainha da corte, seguido por dançantes, em um cortejo que antecedia a missa

católica. Para muitos, já era a representação do congado. Talvez já fosse a imagem

da  retirada  gloriosa  de  Nossa  Senhora  do  Rosário  das  águas  pelo  grupo  de

Moçambique, demonstrando a preferência da santa pelo povo humilde, mas nobre,

amparado pelo povo de Congo e pelo candombe.

Galanga não era outro senão o lendário Chico Rei. E é lembrando a figura desse

nobre  africano,  a  quem  foram  impostas  as  piores  covardias  e  dores,  que  quero

reverenciar o congado; o congado que aprendi a ver desde muito novo, em frente a

minha casa, na Praça Tiradentes, em Conselheiro Lafaiete; o mesmo congado que

me acompanhou a vida inteira e que continua me acompanhando de muito perto,

como podem ver.

Propus esta homenagem porque considero o congado uma das mais importantes

riquezas religiosas e culturais do Brasil, que tem, felizmente, suas raízes tão firmes
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em Minas Gerais. É a fé que canta e dança; que se materializa tanto nos olhinhos da

criança que se inicia nas fileiras como em cada fio de cabelo branco do ancião que

insiste em não deixar morrer essa fé, a memória e a devoção aos antepassados.

Muita coisa pode ser dita sobre o congado. Sobre suas raízes, sobre sua história,

mas o que me comove realmente é a saga de sua gente.

Quero  recordar  a  doçura  da  D.  Isabel,  rainha  conga  mineira  que  perdemos  há

pouco. Quero recordar sua humildade e sua nobreza. Quero que ela represente aqui

cada um dos legítimos integrantes do congado em Minas Gerais; que ela represente

minha homenagem a cada um dos dançantes que se espalha por essa imensa nação

e que,  mesmo diante  de  grandes sacrifícios,  não abandona  suas tradições,  seus

costumes mais santos e mantém viva essa chama que tanto orgulho nos proporciona.

Saibam que insisti em trazê-los a esta Casa Legislativa para que possam receber

de nós, representantes do povo mineiro,  nesta reunião especial  do Parlamento,  o

reconhecimento de todo o Estado. Não posso, porém, esconder meu desejo de que,

neste Plenário, por meio de seus cantos, danças e toques do forte baque das caixas,

invoquem as mais poderosas forças em favor de nossa gente. Para iluminar nossas

mentes, para abençoar nossas atitudes. E que essa onda de bênçãos irradie cada

vez  mais  forte  pelas  nossas  consciências,  de  forma  a  conduzir  as  inteligências

mineiras no melhor caminho.

Sei  que em cada canto  de  Minas  há uma guarda,  que faz vibrar  os  tambores,

mantendo  viva  a  tradição  secular  que  nos  acompanha  desde  as  primeiras  horas

desse glorioso torrão. Recebam todas a manifestação do nosso respeito.

Para concluir, Sr. Presidente, retorno à saga do navio negreiro Madalena: que não

percamos nunca de vista o exemplo de Chico Rei. A dor iniciada sobre as águas do

Atlântico continuou também sobre a terra firme, nos castigos e na lida forçada do eito.

Nada disso arranhou, ao menos de longe, a fibra inquebrantável do homem de honra.

A dor, ele a transformou em força e vitória, em liberdade, em referência para todos

nós. Que o exemplo de Chico Rei nos inspire na trajetória de nossa vida.

Não importem as dificuldades pelas quais tenhamos de passar; não importem os

reveses que a vida nos possa impor em determinadas circunstâncias; isso não há de

nos deter. Ao contrário: há de tornar-nos mais fortes, porque a nossa força estará
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alicerçada numa das maiores virtudes que o homem pode guardar dentro de si: a sua

fé. Com ela, não há quem nos vença.

Recebam, cada congadeira e cada congadeiro, o meu abraço e a minha gratidão,

convertida, neste ato, na gratidão de todo o povo mineiro.

Finalizando, peço licença, Sr. Presidente, para rogar as bênçãos de Nossa Senhora

do Rosário, de São Benedito, de Santa Efigênia, para que nos inspirem, iluminem e

conduzam. Meu muito– obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe!

Exibição de Vídeo

O locutor – Assistiremos agora a um vídeo sobre o congado.

– Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor – Neste instante, o deputado Wander Borges, representando o deputado

Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à Sra. Isabel

Casimira  Gasparino  de  placa  alusiva a esta homenagem. A placa a  ser  entregue

contém  os  seguintes  dizeres:  “O  congado,  típica  representação  do  sincretismo

religioso  de  nosso  povo,  é  uma  das  mais  belas  expressões  da  cultura  popular

brasileira. Os cortejos, com danças e cantos, coroações e cavalgadas, homenageiam

Nossa  Senhora  do  Rosário,  São  Benedito,  Santa  Efigênia  e  Nossa  Senhora

Aparecida,  culminando com a  coroação do Rei  do  Congo e da  Rainha Ginga de

Angola. Desse modo, perpetuam a fé, a esperança e a força dos afrodescendentes

do  Brasil.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  presta  justa

homenagem à comunidade mineira do congado, que mantém viva essa celebração”.

O  presidente  –  Convido  o  deputado  Glaycon  Franco,  D.  Isabel,  D.  Neuza  e  o

secretário Angelo Oswaldo para se postarem à frente, a fim de receberem a placa

alusiva a este evento.

– Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Isabel Casimira Gasparino

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

A plateia – Para sempre seja louvado!

A Sra. Isabel Casimira Gasparino – Salve, Maria!

A plateia – Salve, Maria!
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A Sra. Isabel Casimira Gasparino – Gostaria de agradecer às pessoas que estão

presentes e a todas que manifestaram o desejo de comparecer, e não puderam. Na

vida é preciso aprender que se colhe o bem que se planta. É Deus que aponta a

estrela que tem de brilhar. Ergue a cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza

embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Salve Maria!

Às  vezes,  nosso  desejo  é  estar  sempre  presente  em  todos  os  festejos  que

envolvem o reinado, mas nem sempre é possível.

Quero  reverenciar  as  pessoas  idosas,  nossos  tatás,  os  nossos  antepassados,

incluindo nossas crianças, que são o futuro, o futuro do reinado, do congado.

Às nossas  crianças devemos  o  respeito,  pois  delas  depende  a  preservação da

nossa  tradição.  Quero  também  ressaltar  a  presença  dos  jovens  e  das  crianças,

graças a Deus, engrossando nossas fileiras, aprendendo o que nossa tradição oral

nos ensina. A nossa fé é ensinada, é uma fé oral.

Considero importante homenagear o presidente desta Casa, o deputado Adalclever

Lopes; o deputado Wander Borges e o secretário Angelo Oswaldo.

Estou aqui representando todas as pessoas que compõem o Reinado de Nossa

Senhora do Rosário. Estou recebendo essa placa em nome de minha mãe, Isabel

Casimira das Dores Gasparino, que muitas vezes recebeu homenagens em nome de

sua mãe, minha avó preta-velha Maria Cassimira, que muitos de nós conhecemos.

Aprendi tudo com minha mãe, Rainha Conga de Minas Gerais e Rainha Conga da

Guarda de Moçambique Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário.

Nasci em 13 de abril  e,  um mês depois,  em nossa festa do dia 13 de maio, fui

coroada Princesa do Reino Treze de Maio. Muitos de vocês que aqui estão estavam

lá naquele dia.

Para que eu estivesse aqui hoje, alguém muito importante partiu. A minha tristeza

está presente, mas a minha mãe, se estivesse presente, cantaria:  (– Canta:)  “Oh,

Senhora do Rosário / oh, Senhora do Rosário / tô aqui para agradecer / hoje cedo,

minha mãe, eu pedi força / minha mãe me deu a força / tô aqui pra agradecer / hoje

cedo, minha mãe, eu pedi força / minha mãe me deu a força / tô aqui pra agradecer /

Senhora do  Rosário  /  Senhora  do  Rosário  /  tô  aqui  pra agradecer  /  Senhora  do

Rosário / Senhora do Rosário / Senhora do Rosário/ tô aqui pra agradecer/ hoje cedo,
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minha mãe, eu pedi força/ minha mãe me deu a força/ tô aqui pra agradecer/ hoje

cedo, minha mãe, eu pedi força/ minha mãe me deu a força/ tô aqui pra agradecer”.

Viva Nossa Senhora do Rosário! (– Palmas.) (– Tambores.) Viva São Bendito! Viva

todo santo da corte celeste! Viva todos que aqui se encontram! Viva todos que não

puderam comparecer!

E, com essa tristeza, está também a alegria, porque minha mãe estaria feliz por ver

a continuação do seu trabalho e da dedicação de toda a sua vida. Ela estaria muito

feliz por ver o nosso povo reunido.

Não posso deixar de agradecer a delicadeza do deputado Glaycon Franco por ter

proposto esta reunião especial em homenagem ao congado, ao reinado e a todo o

povo que compõe o reinado de Nossa Senhora do Rosário. O povo de matriz africana

agradece ao povo mineiro por esta homenagem oficial. Salve Maria! (– Palmas.) (–

Tambores.) (– Canta:) “Ô ê Angola / minha gunga veio de lá / minha gunga veio de lá /

correu mundo / correu mar / correu mundo /correu mar / ô ê Angola / ô ê Angola /

minha gunga veio de lá / minha gunga veio de lá / correu mundo /correu mar / correu

mundo  /  correu  mar  /  nossa  guarda  é  cor  de  manacá  /  nossa  guarda  é  cor  de

manacá /  Nossa Senhora do Rosário vamos louvar  /  Nossa Senhora do Rosário,

vamos louvar /  nossa guarda é cor de manacá /nossa guarda é cor de manacá /

Nossa Senhora do Rosário vamos louvar/ Nossa Senhora do Rosário vamos louvar.”

Viva Nossa Senhora do Rosário!  (– Palmas.) (– Tambores.) Viva todo povo negro,

todo povo africano! Viva todos nós que festejamos o rosário de Maria com grande

prazer e alegria! (– Palmas.) (– Tambores.) Muito obrigada.

Palavras do Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos

Deputado Wander  Borges,  caro amigo,  ex-prefeito  de  Sabará,  que representa o

deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e

preside  esta  importante,  marcante  e  histórica  reunião  especial  desta  Casa,  em

homenagem ao Reinado do Rosário, ao congado mineiro.

Caríssimo  deputado  Glaycon  Franco,  que  representa  a  cidade  de  Conselheiro

Lafaiete  e  toda  a  região  do  Alto  Paraopeba  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais, por isso mesmo amigo e companheiro dos congadeiros da região do Vale do

Piranga até o Vale do Paraopeba, que são numerosos, com muitos ternos, grupos,
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bandas  de  congado.  V.  Exa.  tomou  essa  iniciativa,  que  considero  histórica,  de

homenagear em 21 de agosto o reinado mineiro.

Querida congadeira Isabel Casimira Gasparino, que traz o nome, a legenda da sua

mãe,  a  saudosa  D.  Isabel,  rainha conga de Minas  Gerais,  uma das figuras  mais

queridas, patrimônio do povo mineiro e da cultura do Brasil. Caros representantes dos

grupos,  dos  ternos,  dos  congos,  dos  reinados  aqui  presentes,  vindos  de  várias

cidades de Minas Gerais,  reis e rainhas. Homenageio o rei Geraldo Bonifácio, da

minha cidade, Ouro Preto. Há congado não apenas na cidade de Ouro Preto, mas

também em Lavras Novas, Santo Antônio do Salto e Miguel Burnier, o congado do

nosso querido capitão, mestre Xisto.

Quero cumprimentar a todos vocês e expressar, em nome do governador Fernando

Pimentel, a alegria do governo de Minas Gerais ao associar-se ao Poder Legislativo

nesta grande homenagem a todos os congadeiros, a todo o Reino do Rosário das

Minas Gerais.

Ainda  no  sábado  e  no  domingo  passados,  estava  em  Dores  do  Indaiá  para

acompanhar uma das mais belas festas do rosário de Minas Gerais. O Município de

Dores do Indaiá possui 14 mil habitantes, e havia pelo menos 10 mil pessoas nas

ruas da cidade, em louvor ao rosário, celebrando, com o desfile dos variados ternos,

o congo,  o  rosário.  Foi  uma festa magnífica,  com Guardas de  moçambique e  do

congo desfilando pelas ruas de Dores do Indaiá.

Hoje  estou  aqui  na  Assembleia,  neste  dia  21,  para  unir  a  palavra  solidária  do

governo do Estado à proclamação que nos fazem os deputados Glaycon Franco e

Wander  Borges,  em  nome  do  Legislativo  Mineiro,  saudando  o  nosso  querido

congado.

Poucos dias antes do falecimento de D. Isabel, estive com ela na cidade do Serro,

uma  das  grandes  matrizes  da  cultura  afro-brasileira  e  que  tem  uma  das  mais

portentosas festas do rosário do Brasil. D. Isabel estava ali, acompanhando a Profa.

Leda  Martins,  diretora  de  Cultura  da  UFMG.  Ela  tinha  ido  visitar  o  Serro  e

acompanhar  os  trabalhos  da  Profa.  Leda  Martins.  Eu  participava  de  um  evento

cultural no Serro e tive, então, a oportunidade de render um tributo, uma homenagem

a D.  Isabel  e  a  todo o  reinado  mineiro,  na  sua pessoa.  Poucos  dias  depois,  eu
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comparecia  à  casa  da  família,  no  Bairro  Concórdia,  em  Belo  Horizonte,  para  as

despedidas  tão  sentidas,  com  representantes  de  toda  parte  do  nosso  Estado,

tributando àquela rainha querida a nossa homenagem de saudade. Mas sabemos que

ela estará sempre conosco,  e a sua filha Isabel,  com esse nome, leva adiante o

reinado de D. Isabel, o reinado das Minas Gerais.

É muito importante que possamos sempre valorizar e proteger de qualquer tipo de

preconceito ou de repressão as manifestações afro-brasileiras. Na Bahia, a matriz

africana prevalece sobre a matriz católica. Em Minas Gerais, o nosso sincretismo, a

raiz católica se enveredou por sobre a matriz africana, mas o que está colocado é

essa soma magnífica de culturas, que engendrou a grande diversidade da cultura

brasileira. O Aleijadinho era filho de uma africana e de um europeu e foi o primeiro

brasileiro a expressar genuinamente uma arte nova, que é a arte brasileira. Antônio

Francisco  Lisboa,  o  Aleijadinho,  de  Ouro  Preto,  1738-1814,  foi  o  primeiro  artista

brasileiro e hoje, por lei federal, é o patrono da arte no Brasil.

Essa soma de contribuições de cultura é que nos faz tão diferentes, tão singulares,

tão únicos na cultura mundial.  Daí a força da nossa identidade,  a força da nossa

energia vital, da nossa espiritualidade.

Viva  o Reinado do Rosário!  Salve Maria!  Que vocês sejam sempre muito bem-

vindos por  toda a parte.  Na Secretaria  de  Cultura,  por  orientação do governador

Fernando Pimentel,  por  compromisso nosso de trabalho,  vamos  criar  editais  para

garantir prêmios para os grupos de cultura afro-brasileira para valorizar ainda mais o

trabalho que vocês fazem e a força viva dessa cultura. Vamos estar sempre ao lado

de vocês. Queremos que estejam na linha de frente da cultura mineira. (– Palmas.)

Por  fim,  quero  anunciar  que  vamos  instalar  o  Instituto  Estadual  do  Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG – no prédio da antiga Secretaria de

Viação e Obras Públicas, chamado Prédio Verde, na Praça da Liberdade. Já estamos

reservando lá uma sala especial para a Federação dos Congados de Minas, para

que, na sede do patrimônio cultural do nosso Estado, tenhamos tanto a Confederação

Mineira dos Congadeiros, no Reinado do Rosário, quanto a Confederação Mineira de

Folias de Reis. Na Praça da Liberdade, para mostrar a força da cultura de matriz afro-

brasileira  irradiando  daquele  centro  cultural  tão  significativo  para  Minas  e  para  o

Brasil, a expressão maior da nossa matriz afro-brasileira. Viva o reinado! Salve Maria!
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Palavras do Presidente

Exmo. Sr. Deputado Glaycon Franco, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.  Esse jovem  médico  da  querida  cidade de  Conselheiro  Lafaiete  que

exerce nesta Casa o seu segundo mandato como deputado por Minas Gerais foi uma

das grandes e boas revelações da nova política nacional. Esse amigo, companheiro,

que  vem trabalhando com denodo e  afinco  para  realmente  dar  uma resposta  às

bases pelas quais  foi  eleito,  hoje é responsável por grandes projetos de lei  nesta

Casa  e  conta  sobretudo  com  o  respeito  dos  outros  76  deputados  e  também  do

governo do Estado. Angelo Oswaldo, meu querido amigo de longa data, ex-prefeito

de nossa querida e amada Ouro Preto, que nos honra com sua presença, neste ato

representando o governador Fernando Pimentel. O Angelo foi prefeito duas ou três

vezes? Três vezes prefeito de Ouro Preto. Quando o Angelo começa a falar, temos

vontade de que continue, porque é um arquivo vivo da cultura, da história, das artes,

do folclore, enfim, de tudo de bom que significa a cultura de Minas e do País. Muito

obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e por tudo o que você significa para

Minas Gerais.

Aqui também está a nossa querida e amada Isabel Gasparino, que faz um trabalho

bonito,  herdando  da  sua  mãe,  nossa  querida  e  saudosa  D.  Isabel,  todo  o

compromisso com os congados, as marujadas, os moçambiques, os catupés, enfim,

com todo o folclore, a arte e a história de Minas Gerais.

Senhores reis, rainhas, visitantes, dançantes, aqueles que nos ouvem pela Rádio

Assembleia  e  que nos  assistem  pela  TV Assembleia,  é  com grande orgulho  que

estamos  aqui  nesta  noite  para  festejar  este  momento.  A  festa  do  congado,

normalmente realizada entre maio e outubro, é herança de uma forte religiosidade

popular que vem sendo transmitida de geração em geração. Vejam lá a D. Teresa e a

D. Rosa, representadas pela Ritinha e todos os seus companheiros.

A Assembleia de Minas Gerais tem a satisfação de homenagear essa afirmação

religiosa afro-brasileira, destacando a congadeira Isabel Casimira Gasparino, filha da

Rainha  Conga  de  Minas  Gerais  Isabel  Casimira  das  Dores  Gasparino,  falecida

recentemente. Que Deus a tenha!

O registro mais antigo do congado em Minas Gerais é de 1711. Nessa época, os
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negros, expressando a fé na Virgem Maria, também lembravam as tradições da terra

natal.  Tradições  que,  com  o  decorrer  dos  anos,  ganhavam  novos  contornos  e

significados.  No congado estão presentes valores e saberes africanos  em grande

parte  vinculados  à  cultura  banta,  em  homenagem  à  Nossa  Senhora  do  Rosário,

padroeira dos escravos, bem como na devoção a outros santos católicos e no culto

aos antepassados. Em suas memórias sobre Belo Horizonte, Abílio Barreto destacou

as festas religiosas em louvor à santa nas primeiras décadas de vida da cidade, já

que  o  culto  à  Virgem do Rosário  remonta  à  época do  Curral  del-Rei.  A tradição

continuou  com  a  Irmandade  do  Jatobá,  tombada  pelo  Conselho  Deliberativo  do

Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, em 1995.

Essa manifestação de fé de caráter afro-brasileiro teve aceitação da Igreja Católica

e da sociedade. De acordo com a pesquisadora Mariana Ramos de Morais, muitos

dos atos dos congados eram e ainda são realizados nas ruas, mas o templo dedicado

ao padroeiro do grupo sempre teve um papel importante como espaço de convívio e

das irmandades. Minas Gerais é a terra onde o lendário Chico Rei, vindo escravizado

da África – e aqui a sua história já foi contada pelo deputado Glaycon Franco –, teria

reconstituído seu reinado após comprar  sua liberdade e a de  outros  negros  que,

como ele, haviam atravessado o Atlântico trazendo uma cultura bem característica.

É importante destacar que, no último mês de junho, foi sancionada a Lei nº 21.707,

de 2015, que institui a Comenda da Liberdade Chico Rei, patrono do congado, como

parte  das comemorações do Dia  da Consciência Negra.  A comenda se destina a

condecorar  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  tenham  realizado  trabalhos  e  ações

relevantes em defesa dos afrodescendentes no Estado.

A Constituição Federal, no rol de seus direitos fundamentais, garante a liberdade de

crença. No entanto, ainda não foi superado o preconceito que reveste a religiosidade

de matriz africana. Nesse contexto, nosso desafio é lutar por essa liberdade. Que os

tambores da fé continuem ressoando! Muito obrigado.

Apresentação Artística

O locutor – Assistiremos agora à apresentação da Guarda de Congado, composta

por dançantes oriundos de diversos ternos de congado de Minas Gerais.

– Procede-se à apresentação artística.
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O presidente – Antes de fazer o encerramento, queremos abraçar carinhosamente

toda a família da D. Zezé, que foi vice-rainha do congo de Minas Gerais. Em nome da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nosso muito obrigado. Louvado

seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

A plateia – Para sempre seja louvado!

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 ordinária de terça-feira, dia 25, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

25/8/2015.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Doutor Jean Freire e Glaycon Franco, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião

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

Regimento  Interno,  a qual  é dada por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

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

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Maria Thereza

Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, publicado

no Diário do Legislativo em 12/6/2015; e e-mail do Sr. Ivanir Celso Orlando, provedor

da Santa Casa de Diamantina,  parabenizando a  comissão pelo  trabalho  junto  às

casas  de  saúde  filantrópicas  e  externando  sua  indignação  com  a  atitude  da

presidente  em  relação  ao  BNDES no  que  diz  respeito  à  Operação Lava-Jato.  O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 775/2015, no 1º turno, do qual

designou como relator o deputado Ricardo Faria. A presidência comunica que serão

reiterados os Requerimentos de Comissão nºs 365, 367, 518, 519, 521, 629, 1.002,

1.003, 1.142 e 1.204/2015.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que
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compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário. Submetido à votação, é aprovado o Requerimento nº 1.063/2015. 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  127/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência

pública para debater o atendimento da pessoa com esclerose múltipla;

nº 2.148/2015, dos deputados Glaycon Franco e Antônio Jorge, em que solicitam

seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Combate ao Uso do Crack e

Outras Drogas para debater o aumento do consumo frequente de álcool e outras

drogas e seu impacto na sociedade;

nº 2.149/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais pedido de providências para que

disponibilize o banco de dados dos médicos cadastrados na entidade para que sejam

enviados notícias dos trabalhos desta comissão;

nº 2.150/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  em  Januária  para  debater  as  dificuldades  no  atendimento  hospitalar  de

urgência e emergência no município;

nº 2.158/2015, dos deputados Arlen Santiago, Glaycon Franco e Ricardo Faria, em

que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências

para que seja elaborada política pública para as pessoas com hanseníase, com base

no projeto elaborado pela Sra. Mônica Fernandes Abreu e pela Comissão de Direitos

Humanos desta Casa.

Fica adiada a votação dos Requerimentos nºs 123 e 130/2015, a requerimento do

deputado  Carlos  Pimenta;  e  2.154  a  2.156/2015,  a  requerimento  do  deputado

Glaycon Franco, ambos aprovados pela comissão. São recebidos pela presidência,

para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 2.264/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater as dificuldades e ouvir as demandas de hospitais instalados em

municípios do interior  do Estado que sejam o único estabelecimento de saúde da

localidade;
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nº 2.269/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para estudar a viabilidade de

instalação de pronto-atendimento e de emergência Manchester (triagem) no Hospital

Nossa Senhora das Graças, no Município de Dom Joaquim;

nº 2.271/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  sanar  a  falta  do

medicamento Clobazan nas farmácias do Estado;

nº 2.272/2015, dos deputados Ricardo Faria e Glaycon Franco, em que solicita seja

realizada  visita  ao  Hospital  Galba  Veloso,  em  Belo  Horizonte,  para  verificar  as

condições de trabalho e segurança do local, em virtude de denúncias do Sind-Saúde;

nº  2.274/2015,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  debater  as  condições  de  trabalho  dos  profissionais  de

enfermagem e a regulamentação de sua jornada laboral.

A  seguir,  são  aprovados  relatórios  das  seguintes  visitas  realizadas  nas  datas

mencionadas entre parênteses:  Secretaria  de Estado de Saúde (24/2/2015,  às 10

horas);  Associação  Médica  de  Minas  Gerais  (4/3/2015,  às  11  horas);  Conselho

Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais  (18/3/2015,  às  16h30min);  Sindicato  dos

Médicos  de  Minas  Gerais  (24/3/2015,  às  17  horas)  e  Ministério  Público  Federal

(21/5/2015, às 10h30min), que 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, 1º de julho de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Wander Borges.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Saúde

Local visitado: Secretaria de Estado de Saúde

Apresentação

A requerimento do Deputado Arlen Santiago, a Comissão de Saúde visitou, no dia

24/2/2015, a Secretaria de Estado de Saúde, na Cidade Administrativa Presidente

Tancredo de Almeida Neves, em Belo Horizonte.
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Participaram da visita  os  deputados Arlen Santiago, presidente da Comissão de

Saúde, Carlos Pimenta, Ricardo Faria e Doutor Jean Freire. Na reunião, estiveram

presentes o secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos; a secretária-

adjunta, Alzira de Oliveira Jorge, e a chefe de gabinete, Maria Thereza Rodrigues da

Cunha.

Relato

A Secretaria de Estado de Saúde – SES – tem as atribuições de formular, regular e

fomentar as políticas de saúde pública no Estado, em cooperação com os demais

entes federados, para a prevenção, promoção, preservação e recuperação da saúde

da população.

Em face do início das atividades na 18ª legislatura da Assembleia Legislativa de

Minas  Gerais  –  ALMG  –  e  da  mudança  na  gestão  do  governo  do  Estado,  os

deputados da Comissão de Saúde se reuniram com o novo secretário de Estado de

Saúde,  Fausto  Pereira  dos  Santos,  para  conhecer  as  perspectivas  do  governo

relativas às políticas de saúde no Estado e para apresentar demandas relativas à

área.

Iniciada a reunião,  os  deputados expuseram a importância do trabalho conjunto

entre  a  ALMG  e  a  SES  e  da  união  de  forças  para  a  otimização  dos  recursos

disponíveis.

Os  deputados  apresentaram  preocupações  com  relação  ao  atendimento  de

urgência  e  emergência  no  Estado,  em  especial  nas  regiões  Norte  e

Jequitinhonha/Mucuri;  ao endividamento dos hospitais  filantrópicos em decorrência

das  altas  taxas  de  juros  aplicadas  nos  financiamentos  contraídos;  aos  recursos

destinados à saúde, insuficientes para cobrir diversos procedimentos e exames; ao

baixo número de leitos nos centros de terapia intensiva dos hospitais destinados aos

pacientes do Sistema Único de Saúde; e à necessidade de valorizar os profissionais

que atuam nesse sistema.

Os deputados lembraram, ainda, o retrocesso para a prevenção e para o tratamento

precoce  do  câncer  de  mama,  em  decorrência  da  Portaria  MS/GM  nº  1.253,  de

12/11/2013,  a  qual  extinguiu  o  repasse  de  verbas  para  municípios  custearem

mamografia bilateral de rastreamento desse tipo de câncer em mulheres entre 40 e

49 anos de idade.



1357
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Por fim, o deputado Arlen Santiago solicitou a presença do secretário de Estado de

Saúde nas audiências  públicas  de  prestação de contas  realizadas  na ALMG, em

cumprimento à Lei Complementar nº 141, de 13/1/2012.

Diante das demandas, o secretário se comprometeu a participar das audiências de

prestação  de  contas  e  se  colocou  à  disposição  da  comissão  para  debater  as

propostas para as políticas de saúde no Estado.

Além disso, o gestor explicou que o governo tem feito um esforço nos primeiros

meses de 2015 para equilibrar a situação financeira do Estado e que a intenção do

governo é honrar os compromissos já assumidos durante a gestão anterior.

Ao final da visita, o presidente da Comissão de Saúde entregou ao secretário um

impresso com as principais demandas debatidas na reunião.

Conclusão

Os parlamentares e o secretário de Estado de Saúde reconheceram a importância

da parceria entre os dois Poderes para estabelecer prioridades na agenda de saúde e

para enfrentar as dificuldades detectadas no sistema público de saúde, em especial

aquelas  relacionadas  ao  seu  financiamento  e  à  manutenção  dos  hospitais

filantrópicos.

Para tanto, a ALMG participará ativamente de discussões na área da saúde tanto

com o Poder Executivo, quanto com os diferentes seguimentos da população.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Carlos Pimenta, presidente – Doutor Jean Freire – Glaycon Franco.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Saúde

Local visitado: Associação Médica de Minas Gerais em Belo Horizonte

Apresentação

A requerimento do deputado Arlen Santiago, a Comissão de Saúde visitou, no dia

4/3/2015, a Associação Médica de Minas Gerais – AMMG –, em Belo Horizonte, com

a finalidade de unir esforços em prol da saúde no Estado.

Participaram da visita  os  deputados Arlen Santiago, presidente da Comissão de

Saúde,  Carlos  Pimenta,  Ricardo  Faria  e  Doutor  Jean  Freire.  Na  reunião,  esteve

presente o presidente da AMMG, Lincoln Lopes Ferreira.
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Relato

A Associação Médica de Minas Gerais  –  AMMG –, filiada à Associação Médica

Brasileira  –  AMB  –,  é  uma sociedade  sem  fins  lucrativos  que tem  como missão

defender a dignidade profissional do médico e a assistência de qualidade à saúde da

população brasileira. São algumas de suas finalidades: contribuir para a elaboração

da política de saúde e o aperfeiçoamento do sistema médico-assistencial do País;

participar,  com  as  autoridades  públicas,  da  promoção  de  campanhas  de  saúde

coletiva, da educação da comunidade para a preservação e a recuperação da saúde,

da prevenção e do combate às epidemias e do equacionamento dos problemas de

assistência  médica  no  Estado;  zelar  pela  educação  continuada  dos  médicos,

proporcionando-lhes a capacitação científica necessária para oferecer à comunidade

assistência de qualidade; e congregar os médicos de Minas Gerais com o objetivo de

defesa da categoria nos campos científico, cultural, ético, social e econômico, bem

como de luta pela melhoria de suas condições de trabalho.

Tendo  em  vista  a  importância  da  referida  instituição  para  a  área  da  saúde,  os

deputados  da  Comissão  de  Saúde  da  ALMG  se  reuniram  com  o  presidente  da

AMMG, Lincoln Lopes Ferreira, para ouvi-lo sobre as dificuldades que os profissionais

médicos  têm  enfrentado  no  exercício  de  suas  atividades,  bem  como  sobre  as

demandas da categoria.

Iniciada a reunião,  os  deputados expuseram a importância do trabalho conjunto

entre a ALMG e a AMMG e da união de forças para melhorar a assistência à saúde

no Estado.

O presidente da entidade informou que o parque de atendimento de Belo Horizonte

é o segundo do País  e,  mesmo assim,  corre  o risco de sofrer  um colapso,  caso

alguns hospitais fechem suas portas. Segundo ele, a situação no interior do Estado é

ainda  mais  grave.  O  representante  dos  médicos  atribuiu  tal  cenário  ao

subfinanciamento  da  política  de  saúde  pública,  o  que  tem  deixado  instituições

importantes em dificuldade financeira. Ferreira acrescentou que está em estudo, na

AMMG, um plano de contingenciamento para evitar o colapso do setor. Por fim, tratou

das dificuldades enfrentadas pela classe médica no que se refere à falta de estrutura

e condições de trabalho no setor público e à sobrecarga de trabalho.
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O presidente  da  comissão,  deputado  Arlen  Santiago,  convidou  o  presidente  da

AMMG a participar das reuniões e visitas da Comissão de Saúde e se comprometeu

a enviar a agenda da comissão à AMMG e à AMB. O deputado concordou que o

subfinanciamento do setor de saúde pode levar ao colapso da área e enfatizou a

necessidade de correção da Tabela do SUS segundo os índices da inflação. Arlen

Santiago  expressou  preocupação  com  a  situação  financeira  dos  hospitais

conveniados com o sistema público de saúde, especialmente com o endividamento

dos  hospitais  filantrópicos  em  virtude  das  altas  taxas  de  juros  aplicadas  nos

financiamentos contraídos.

O deputado Ricardo Faria concordou que o subfinanciamento do setor de saúde

deve estar na pauta da comissão e discorreu sobre a necessidade de se instituir a

carreira para os médicos que atuam no sistema público de saúde.

Para o deputado Doutor Jean Freire, a discussão não deve se restringir à situação

dos médicos, mas abarcar a de todos os profissionais de saúde.  Acrescentou ser

necessário  rediscutir  o  sistema de regulação do SUS e aperfeiçoar  a  gestão  dos

hospitais regionais financiados por esse sistema.

Por fim, o deputado Carlos Pimenta discorreu sobre as condições de trabalho dos

médicos, especialmente daqueles que trabalham no Norte de Minas, e considerou ser

esse o momento para as instituições vinculadas aos médicos se manifestarem sobre

a questão.

Conclusão

Os  parlamentares  e  o  presidente  da  AMMG  reconheceram  a  importância  da

aproximação  entre  a  ALMG  e  a  referida  entidade  para  discutir  várias  questões

relacionadas à saúde, como as dificuldades observadas no sistema público de saúde,

em especial aquelas relacionadas ao seu financiamento e à carreira dos médicos.

Para tanto, a ALMG promoverá discussões na área da saúde com a participação da

AMMG, de representantes da sociedade civil e de outros setores.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Carlos Pimenta, presidente – Doutor Jean Freire – Glaycon Franco.
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RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Saúde

Local visitado: Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais – CRMMG

Apresentação

A  requerimento  do  deputado  Arlen  Santiago,  esta  comissão  visitou,  no  dia

18/3/2015, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais – CRMMG –, com a

finalidade de ampliar o diálogo da Comissão de Saúde com esse órgão.

Participaram  da  visita  o  deputado  Arlen  Santiago,  presidente  da  Comissão  de

Saúde,  e  os  deputados  Carlos  Pimenta,  Antônio  Jorge e Jean Freire.  A visita  foi

acompanhada pelo presidente do CRMMG, Itagiba de Castro Filho.

Relato

Os deputados foram recebidos pelo presidente do CRMMG, que observou ser a

primeira  visita  da  Comissão  de  Saúde  ao  órgão.  O  deputado  Carlos  Pimenta

respondeu afirmando que a visita era importante para que a comissão se colocasse

disponível para receber as demandas do CRMMG.

Durante a visita, foram levantados temas de relevância no contexto atual da saúde

pública do País. O presidente da comissão, deputado Arlen Santiago, declarou que a

baixa remuneração aos hospitais por meio da tabela de procedimentos do Sistema

Único de Saúde – SUS – é responsável pelo quadro de endividamento em que se

encontra a grande maioria das instituições de saúde brasileiras.

Além disso, o deputado falou que a comissão pretende promover encontros com

outros conselhos de representação de classe de profissionais da área da saúde, tais

como  os  Conselhos  Regionais  de  Enfermagem,  Odontologia,  Farmácia  e

Fisioterapia/Terapia  Ocupacional,  bem  como  os  sindicatos  dos  trabalhadores  da

saúde e os conselhos de representação social.

Por  sua  vez,  o  deputado  Antônio  Jorge  enfatizou  que  é  preciso  mobilizar  a

população  para  a  importância  do  financiamento  das  ações  de  saúde,  recriando

instâncias de participação da sociedade.

Os  problemas  relacionados  ao  plano  de  carreira  dos  médicos  e  de  outros

profissionais da área da saúde na esfera pública também foram mencionados. De

acordo com o  presidente  do  CRMMG,  os  médicos  não se fixam  nas  cidades  do
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interior por causa da remuneração pouco atrativa e dos atrasos salariais. Além disso,

disse que a admissão dos profissionais por meio de concurso público seria o ideal,

tendo em vista os altos impostos que eles pagam quando constituem pessoa jurídica.

Itagiba de Castro atribuiu o alto índice de atendimentos nos serviços de urgência e

emergência à precariedade do atendimento na atenção primária. Segundo afirmou,

70% dos pacientes que chegam aos hospitais poderiam ter sido atendidos na unidade

básica de saúde mais próxima de sua residência.

O  deputado  Jean  Freire  lembrou  que  seria  importante  que  as  universidades

promovessem debates com a participação dos estudantes universitários sobre saúde

pública no Brasil, em especial sobre a atenção básica e qualidade do atendimento.

No entendimento dele,  muitos médicos se formam sem um bom conhecimento do

funcionamento do SUS.

A mortalidade neonatal foi  apontada pelo deputado Antônio Jorge como um dos

grandes problemas por que passa a saúde pública em Minas Gerais, em parte devido

aos partos realizados por hospitais em baixa escala, sem a infraestrutura necessária

para  dar  o  suporte  adequado  aos  pacientes.  Ele  defendeu,  ainda,  que  seria

necessário fechar os hospitais de pequeno porte, cuja manutenção é, na maioria dos

casos, economicamente inviável.

Por fim, o presidente do CRMMG solicitou aos parlamentares presentes o apoio na

divulgação da campanha para encontrar crianças desaparecidas.

Conclusão

Os  parlamentares  e  o  presidente  do  Conselho  Regional  de  Medicina  de  Minas

Gerais  reconheceram  a  importância  da  aproximação  entre  a  ALMG  e  a  referida

entidade para discutir  várias questões relacionadas à saúde, como as dificuldades

observadas no sistema público de saúde, em especial aquelas relacionadas ao seu

financiamento e à formação e à carreira dos médicos.

Para tanto, a ALMG promoverá discussões com a participação da CRMMG e de

outros conselhos profissionais da área da saúde, bem como de representantes das

entidades de trabalhadores da saúde, da sociedade civil e de outros setores.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Carlos Pimenta, presidente – Doutor Jean Freire – Glaycon Franco.
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RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Saúde

Local visitado: Sindicato dos Médicos de Minas Gerais – Sinmed-MG

Apresentação

A  requerimento  do  deputado  Arlen  Santiago,  esta  comissão  visitou,  no  dia

24/3/2015,  o  Sindicato  dos  Médicos  de  Minas  Gerais  –  Sinmed-MG  –,  com  a

finalidade de ampliar o diálogo da Comissão de Saúde com esse órgão e ouvir as

demandas da categoria para melhorar a assistência à saúde no Estado.

Participaram  da  visita  o  deputado  Arlen  Santiago,  presidente  da  Comissão  de

Saúde,  e  os  deputados  Carlos  Pimenta  e  Jean  Freire,  e  a  acompanharam  a

presidente do Sinmed-MG, Amélia Maria Fernandes Pessôa, e membros da diretoria:

o diretor de comunicação, André Christiano dos Santos, o diretor de tecnologia da

informação,  Samuel  dos  Reis  Garcia,  a  diretora  administrativo-financeira,  Ariéte

Araújo,  o  secretário-geral,  Fernando  Luiz  de  Mendonça,  o  diretor  de  defesa

profissional,  Eduardo Almeida Cunha Filgueiras, e o diretor jurídico, Arthur Oliveira

Mendes.

Relato

O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais foi fundado em 1970 com o objetivo de

buscar condições dignas de trabalho, melhorias salariais e respeito aos direitos da

classe médica,  além de buscar  melhoria  no atendimento da saúde da população.

Diante da relevância da entidade, a Comissão de Saúde resolveu visitá-la,  com a

finalidade ampliar o diálogo com essa instância de representação profissional.

Os deputados foram recebidos pela presidente do Sinmed-MG e por membros da

diretoria. Iniciada a reunião, o presidente da comissão, deputado Arlen Santiago, falou

sobre as dificuldades financeiras por que passa a maioria das instituições de saúde

brasileiras, principalmente os hospitais filantrópicos. Segundo o deputado, existe um

subfinanciamento por parte do governo federal e uma desvalorização da tabela de

procedimentos do SUS.

O deputado Carlos Pimenta relatou que muitos médicos têm sido responsabilizados

pelas carências do sistema público de saúde e que, em alguns casos, a população

chega a fazer denúncias às autoridades policiais pela falta de atendimento.
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Por sua vez, o deputado Jean Freire discorreu sobre a precariedade da estrutura

física das unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –,

em especial do Centro Geral de Pediatria (Hospital Infantil João Paulo II). Além disso,

o deputado ressaltou a necessidade de cuidar dos profissionais da área de saúde,

alegando que têm ocorrido muitos casos de depressão e até suicídios no meio.

A presidente  do  Sindicato,  Amélia  Maria  Fernandes  Pessôa,  ressaltou  que  há

necessidade de qualificar a gestão da saúde e melhorar o financiamento público.

Os membros da diretoria do sindicato apresentaram várias questões, entre elas a

necessidade  de  valorização  da  classe  médica  e  de  melhorias  nas  condições  de

trabalho,  que  refletirão  na  melhoria  da  prestação  da  assistência  à  saúde  da

população. Os médicos relataram que muitos municípios só contratam profissionais

que constituírem pessoa jurídica  para atuarem no SUS, pois  assim não precisam

arcar com encargos trabalhistas, como férias e décimo terceiro salário.

Outro  ponto  discutido  na  reunião  foi  a  carência  de  profissionais  em  algumas

localidades  do  Estado.  Uma  possibilidade  para  solucionar  essa  questão  seria  a

criação  da  carreira  de  Médico  de  Estado.  Foi  sugerida  também  a  criação  de

incentivos por parte do Estado para que os médicos se fixassem nos locais onde são

mais necessários.

Os  membros  do  sindicato  denunciaram  o  sucateamento  da  maternidade  Odete

Valadares,  que faz parte da rede Fhemig.  Segundo eles,  as  condições físicas do

prédio são precárias, e não há mais como ser reformado. Além disso, muitas cirurgias

eletivas foram canceladas pela falta de médicos anestesistas.

Outro  problema discutido  foi  a  situação  das  unidades  de  pronto  atendimento  –

UPAs  –,  cuja  gestão  é  municipal.  Essas  unidades  estão  com  o  atendimento

prejudicado pela falta de medicamentos e de materiais de consumo.

Conclusão

Os parlamentares e a diretoria  do Sinmed reconheceram a importância de uma

aproximação entre a ALMG e o sindicato para atuar conjuntamente nas dificuldades

do sistema público de saúde,  em especial  aquelas  relacionadas ao financiamento

desse sistema e às condições de trabalho da categoria médica.

Para tanto, a ALMG promoverá discussões na área da saúde com a participação de
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representantes  das  entidades  de  trabalhadores  da  saúde,  como  o  Sinmed,  dos

diversos conselhos profissionais da área da saúde, bem como de representantes da

sociedade civil.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Carlos Pimenta, presidente – Doutor Jean Freire – Glaycon Franco.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Saúde

Local visitado: Ministério Público Federal /

Procuradoria da República em Minas Gerais

Apresentação

A  requerimento  do  deputado  Arlen  Santiago,  esta  comissão  visitou,  no  dia

21/5/2015, o Ministério Público Federal, com a finalidade de estabelecer contato com

esse órgão e debater sobre a situação da saúde no Estado, em especial as questões

relacionadas ao financiamento e à judicialização da saúde.

Participaram  da  visita  o  deputado  Arlen  Santiago,  presidente  da  Comissão  de

Saúde,  e  o  deputado Ricardo  Faria,  que foram  recebidos  pelos  procuradores  da

República Edmundo Antonio Dias Netto Junior e Helder Magno da Silva.

Relato

O Ministério Público é uma instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, do

regime democrático,  dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  Esse órgão

atua  perante  os  órgãos  do  Poder  Judiciário  representando  a  sociedade,  e  é

obrigatória a sua participação em todas as causas que envolverem interesse público.

Os seus membros, procuradores da República, ao defenderem os interesses sociais,

devem promover todas as medidas e ações necessárias para a efetivação de direitos

decorrentes  do  interesse  geral,  da  coletividade,  bem  como daqueles  diretamente

relacionados à pessoa humana e à sua personalidade, tais como o direito à vida, à

liberdade, à honra e à dignidade.

A Procuradoria da República em Minas Gerais – PRMG – é a sede do Ministério

Público Federal na capital do Estado. Em todo estado deve haver uma Procuradoria

Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC –, responsável pela defesa dos direitos

humanos e das liberdades públicas em geral, bem como pela promoção, entre outros,
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do  direito  à  saúde.  No  exercício  de  suas  atribuições,  a  PRDC  busca  dialogar  e

interagir  com os cidadãos em geral, com órgãos do Estado, movimentos sociais e

representantes da sociedade civil, para a promoção e defesa dos direitos individuais

indisponíveis, coletivos e difusos.

Tendo em vista a importância da referida instituição para a defesa dos direitos dos

cidadãos, incluído o direito à saúde, os deputados da Comissão de Saúde da ALMG

se reuniram com os procuradores da PRDC.

Iniciada a reunião, o presidente da Comissão de Saúde, deputado Arlen Santiago,

falou sobre as dificuldades financeiras em que se encontra a maioria das instituições

de saúde brasileiras, principalmente os hospitais filantrópicos. Segundo o deputado,

esses hospitais  recorrem a instituições bancárias para tentar solucionar a falta de

recursos  financeiros.  No  entanto,  a  taxa  de  juros  praticada  pelos  bancos  leva  a

endividamentos cada vez maiores.  Atualmente,  a dívida dos hospitais  filantrópicos

brasileiros  com  os  bancos  gira  em  torno  de  R$17.000.000.000,00,  segundo

estimativas  da  Confederação  das  Santas  Casas  de  Misericórdia,  Hospitais  e

Entidades Filantrópicas.

Outra questão levantada foi o subfinanciamento por parte do governo federal e a

desvalorização da Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS. O

deputado Arlen Santiago considerou a defasagem da Tabela de Procedimentos do

SUS como a maior causa de endividamento dos hospitais. Segundo ele, o SUS paga,

em média, metade do valor de custo de cada procedimento. A dificuldade financeira

também levou ao fechamento de 13 mil  leitos em todo o País nos últimos quatro

anos,  1.443  deles  em  Minas  Gerais,  conforme pesquisa  realizada  pelo  Conselho

Federal de Medicina.

O deputado afirmou também que os hospitais filantrópicos ganham por produção,

mas têm um número limite de procedimentos pelos quais são remunerados, fato que

contribui para o subfinanciamento do setor. Se são realizados mais procedimentos do

que o previsto, podem ficar sem pagamento porque os valores ultrapassam o teto de

verbas do gestor público.

A  judicialização  da  saúde,  outro  tema  discutido  na  reunião,  também  é  uma

consequência do subfinanciamento do setor. A judicialização ocorre quando o cidadão
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busca o Poder Judiciário para tentar solucionar a dificuldade de acesso aos serviços

de saúde como medicamentos, leitos de UTI, consultas com médicos especialistas,

realização de cirurgias eletivas. Segundo o deputado Arlen Santiago, o governo do

Estado  teria  gastado  R$221.000.000,00  em  2014  apenas  para  cobrir  as  ações

judiciais da saúde.

O deputado Ricardo Faria sugeriu a criação de cargo a ser ocupado por servidor da

Secretaria de Estado de Saúde, que chamou de apoiador institucional. Esse servidor,

por  conhecer  todos  os  procedimentos  de  acesso  aos  serviços  de  saúde  e  de

obtenção  de  medicamentos,  seria  responsável  por  auxiliar  tecnicamente  o  Poder

Judiciário nas demandas judiciais que envolvem o direito à saúde com a finalidade de

corrigir  algumas  distorções  geradas  pelo  processo  de  judicialização.  O  deputado

informou  que  está  elaborando  um  projeto  de  lei  para  apresentar  à  Assembleia

Legislativa a fim de criar a figura do apoiador institucional.

As informações apresentadas pelo deputado Arlen Santiago durante a visita foram

entregues aos procuradores em documento escrito. Nesse documento, ele solicitou

aos procuradores que avaliassem a possibilidade de propor um termo de ajustamento

de  conduta  ao  Ministério  da  Saúde  com  o  objetivo  de  reajustar  a  Tabela  de

Procedimentos do SUS, de modo a repor a inflação dos últimos anos.

Os  procuradores  Edmundo  Antonio  Dias  Netto  e  Helder  Magno  da  Silva  Junior

disseram  que  avaliarão  os  documentos  apresentados.  Helder  Silva  disse  que  o

Ministério Público elaborou um documento a partir de relatórios do Tribunal de Contas

da  União  sobre  a  situação  da  saúde  em  Minas  Gerais  e  que  as  informações

apresentadas pelos parlamentares poderiam ser adicionadas a esse documento.

O procurador Helder Silva também destacou a importância de fortalecer o controle

social por meio dos conselhos de saúde, a fim de aprimorar o SUS.

Conclusão

Os  parlamentares  e  os  procuradores  reconheceram  a  importância  de  uma

aproximação entre a ALMG e o Ministério Público Federal para atuar conjuntamente

na solução dos problemas da saúde pública. A visita, portanto, foi profícua e abriu

caminho para futuras colaborações entre os dois órgãos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Carlos Pimenta, presidente – Doutor Jean Freire – Glaycon Franco.



1367
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE DANIEL LISBENI MARRA FONSECA PARA O

CARGO DE DIRETOR-GERAL DO IGTEC, EM 11/8/2015

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Paulo  Lamac  e  Professor  Neivaldo,  membros  da  supracitada  comissão.  Está

presente,  também,  a  deputada  Cristina  Corrêa.  Havendo  número  regimental,  o

presidente ad hoc, deputado Carlos Pimenta, 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 Professor Neivaldo para presidente e

Paulo  Lamac  para  vice-presidente.  Submetidas  as  candidaturas  à  votação,  pelo

processo nominal, cada uma por sua vez, ambos são eleitos por unanimidade. Ato

contínuo,  o  presidente  ad  hoc proclama  os  eleitos  e  declara  empossado  como

presidente o deputado Professor Neivaldo, a quem passa a direção dos trabalhos. O

presidente, por sua vez, declara empossado como vice-presidente o deputado Paulo

Lamac, o qual é designado relator da matéria (Indicação nº 16/2015) em turno único.

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Professor Neivaldo, presidente – Cássio Soares – Paulo Lamac.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

12/8/2015

Às  10h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João Leite,  Cabo Júlio  e Professor  Neivaldo,  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 proceder à entrega dos diplomas referentes à

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na Cia. PM Independente de

Policiamento com Cães, pela participação em operação realizada no dia 14/4/2015,
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no Município de Sabará. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  o  1º-Ten.  PM Jadir  Paula Rocha Júnior,  subcomandante;  o 3º-Sgt.  PM

Edvan Domingos Delfino; o Sd. PM Wellison Pereira Cipriano; o 3º-Sgt. PM Marco

Antônio Pinto; o 3º-Sgt. PM Roberto Ferreira de Paula; e o Sd. PM Péricles Porto

Xavier,  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, conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DE SENIUK PARA

O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO DETEL, EM 12/8/2015

Às  14h39min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Bonifácio

Mourão, Tiago Ulisses e Cristiano Silveira (substituindo o deputado Léo Portela, por

indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente ad hoc, deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a

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

comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o presidente e o

vice-presidente.  Registra-se  a  candidatura  dos  deputados  Tiago  Ulisses  para

presidente e Bonifácio Mourão para vice-presidente. Submetidas as candidaturas à

votação,  pelo  processo  nominal,  cada  uma  por  sua  vez,  ambos  são  eleitos  por

unanimidade. O presidente  ad hoc  proclama os eleitos e declara empossado como

presidente  o  deputado  Tiago  Ulisses,  a  quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  O

presidente  eleito  declara  empossado  como  vice-presidente  o  deputado  Bonifácio

Mourão. Ato contínuo, o presidente designa como relator da matéria (Indicação nº

17/2015), em turno único, o deputado Vanderlei Miranda. Cumprida a finalidade da

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

encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Nozinho – Vanderlei Miranda.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 18/8/2015

Às  9h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João  Leite  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Está

presente,  também,  o  deputado  Dilzon  Melo.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado Sargento  Rodrigues,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

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 mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Viviane Esse,

superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional de

Transportes Terrestres – ANTT –, e dos Srs. André Luís Santana Moraes, presidente

da Minas Arena (6/8/2015),  e Vítor  Valverde,  secretário  municipal  de Governo (2)

(13/8/2015).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

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

discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,

os Projetos de Lei nºs 1.284 e 1.285/2015 (relator: deputado Cabo Júlio) e 1.354/2015

(relator: deputado João Leite), que receberam parecer por sua aprovação, votando

“sim”  os  deputados  Sargento  Rodrigues,  João  Leite  e  Cabo  Júlio,  e  não  se

registrando  voto  contrário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs  1.521,  1.526,  1.527,  1.537,  1.539,  1.541,  1.542,

1.544, 1.568, 1.569, 1.576, 1.577, 1.586, 1.587, 1.588, 1.589, 1.652, 1.658 a 1.660,

1.689, 1.708 e 1.750/2015.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão.  Registra-se a

presença do deputado Professor Neivaldo. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 3.076/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja convocado o secretário

de Fazenda para prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública sobre a
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ausência de repasse, aos beneficiários, dos recursos do Promorar Militar, no âmbito

do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado;

nº 3.077/2015, dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues, em que solicitam

seja  encaminhado  ao  governo  do  Estado  e  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar

pedido de providências para que sejam garantidos investimentos na infraestrutura e

na logística da Companhia de Policiamento com Cães da Polícia Militar, que presta

serviço de grande relevância para o policiamento ostensivo do Estado, tendo em vista

ainda a necessidade de aquisição e treinamento de novos cães para a unidade;

nº 3.078/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  se  realizem

inspeção e  auditoria  de  natureza contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e

patrimonial no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da Secretaria

de Planejamento e Gestão,  tendo em vista  a apresentação de dados conflitantes

quanto ao repasse da taxa de incêndio, nos termos da Lei nº 6.763, de 1975, nos

anos de 2012 a 2015;

(Durante a votação do Requerimento nº 3.078/2015, foi rejeitado o requerimento do

deputado Professor Neivaldo em que solicita o adiamento de sua votação.)

nº  3.079/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

reunião da Comissão de Segurança Pública para se proceder à entrega do diploma

referente à manifestação de aplauso ao policial legislativo Valdir Israel da Silva;

nº  3.080/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública no Município de Nanuque, para

que sejam apuradas as dificuldades que estariam sendo impostas pelos policiais civis

lotados nesse Município, notadamente pelo delegado João Marcos de Almeida, aos

policiais militares e cidadãos que buscam a Delegacia de Polícia Civil,  e para que

sejam requeridas as providências cabíveis;

nº  3.081/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública, em caráter de urgência, para

debater  e  solicitar  as  providências  necessárias  à  criação  de  força-tarefa  para

investigar, identificar e provocar a punição dos envolvidos nas mortes de profissionais

da Segurança Pública.
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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, 21 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Professor Neivaldo – Luiz Humberto Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 16/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  deputado Inácio Franco,  a  proposição em epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.460/2013, visa declarar de utilidade pública a

Casa de Repouso Padre Libério, com sede no Município de Leandro Ferreira.

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.

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 16/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Casa

de Repouso Padre Libério, com sede no Município de Leandro Ferreira.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  14

veda a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 28 determina que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
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congênere, com personalidade jurídica, registro no Conselho Nacional de Assistência

Social e atividades no Município de Leandro Ferreira.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 16/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais – Cristina

Corrêa – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 333/2015

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa e resultante do desarquivamento do Projeto de

Lei  nº 2.518/2011, o Projeto de Lei nº 333/2015 visa a instituir  o Dia Estadual do

Turismólogo  e  dos  Trabalhadores  em  Turismo,  Hospedagem,  Gastronomia,

Entretenimento, Diversão e Lazer.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

A proposição vem agora a esta Comissão para o exame quanto ao mérito,  nos

termos do art. 102, XIII, “a”, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

Intensas transformações das atividades produtivas, um fenômeno mundial, levam a

alterações na estrutura econômica, as quais promovem determinados segmentos a

maior grau de importância. A matéria em análise visa a instituir dia comemorativo para

um dos que mais  cresce e se fortalece,  o de turismo,  hospedagem, gastronomia,

entretenimento, diversão e lazer. O aumento da produtividade da mão de obra, da

renda  e  da  expectativa  de  vida  possibilita  mais  tempo  livre,  o  que  aumenta  a

participação e a importância desse setor na produção econômica.

Dado seu elevado potencial de geração de valor,  emprego e renda, o segmento

apresenta grande potencialidade, em especial para um estado como Minas Gerais,
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com  atrativos  variados  em  todas  as  suas  regiões,  cidades  com  diversificado

patrimônio histórico, festas tradicionais, festivais de música popular e erudita, mostras

de  cinema,  festivais  de  inverno,  estâncias  hidrominerais,  cadeias  de  montanhas,

centros de convenção e equipamentos para realização de esportes de aventura.

Entretanto, devido à baixa qualificação, limitada profissionalização e alto grau de

informalidade, o setor ainda requer melhorias. Instituir um dia comemorativo para os

profissionais da área favorece a reflexão e o debate sobre como desenvolver o setor,

além de conferir uma justa homenagem para quem nele trabalha. A escolha da data,

27 de setembro, nos parece adequada, visto coincidir com o Dia Mundial do Turismo.

O projeto em estudo é mais abrangente que a Lei Federal nº 10.457, de 2002, que

instituiu o Dia do Bacharel em Turismo, também em 27 de setembro. Afinal, há outros

trabalhadores,  além  do  bacharel  em  turismo,  ou  turismólogo,  que  também  são

importantes na cadeia do turismo e do entretenimento. Assim, julgamos proveitoso

que o projeto avance nesta Casa.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 333/2015, em turno único, na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015.

Antônio  Carlos  Arantes,  presidente  –  Fábio  Avelar  Oliveira,  relator  –  Roberto

Andrade – Felipe Attiê.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.274/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Braulio  Braz,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar  a

denominação de Rodovia José Rosângelo de Oliveira ao trecho da Rodovia MG-135

que liga os Municípios de Bias Fortes e Antônio Carlos.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 7/5/2015 e distribuída às

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

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Na reunião de 17/6/2015, esta comissão solicitou fosse o projeto, nos termos do art.

301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações  Institucionais,  a fim  de que o  órgão enviasse a  esta  Casa informações

sobre a rodovia a ser denominada.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.274/2015 tem por escopo dar a denominação de Rodovia

José Rosângelo de Oliveira ao trecho da Rodovia MG-135 que liga os Municípios de

Bias Fortes e Antônio Carlos.

A matéria  encontra-se  dentro  da  esfera  de  competência  legislativa  do  estado

federado, nos termos do § 1º do art. 25 da Constituição da República, que lhe faculta

tratar dos temas que não se enquadram no campo privativo da União, arrolados no

art. 22, ou do município, previstos no art. 30. De acordo com esses dispositivos, a

denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da

União nem do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do estado

federado.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  nº  13.408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao  Legislativo  a  competência de  dispor  sobre a  matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais enviou a Nota Técnica de 2/6/2015, do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, em que essa autarquia informou

que a Lei nº 17.691, de 31 de julho de 2008, deu a denominação de Deputado José

Bonifácio – Zé Bodeco – ao trecho da Rodovia MG-135 que liga os Municípios de

Barbacena e Antônio Carlos.
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Como a  proposição em  exame pretende  denominar  a  continuação  da MG-135,

partindo do Município de Antônio Carlos até o Município de Bias Fortes, entendemos

que não há impedimento para sua tramitação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.274/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Cristina

Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.296/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Amigos da Rota 262, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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 1.296/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos da Rota 262, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 31 veda a remuneração de
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seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 35 prevê 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 1.296/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –

Bonifácio Mourão – Cristina Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.529/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.619/2014, visa declarar de utilidade pública o

Projeto Educacional Conquistando seu Espaço – Pece – Setor Arthur Henrique Sarto

Garcia, com sede no Município de Serrania.

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 1.529/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Educacional Conquistando seu Espaço – Pece – Setor Arthur Henrique Sarto

Garcia, com sede no Município de Serrania.

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. 26 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 30 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição de lei em exame, 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 ao art.  1º  de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.529/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Atendimento à Criança –

Setor Arthur Henrique Sarto Garcia, com sede no Município de Serrania.”.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais – Cristina

Corrêa – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.553/2015

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Ação Solidária às Pessoas com Câncer –

Aspec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.553/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ação Solidária às Pessoas com Câncer – Aspec –, com sede no Município de Belo

Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo a assistência às pessoas com câncer.

Com esse propósito, a instituição promove campanhas de prevenção, bem como

oferece assistência social, humanitária e alimentícia às pessoas com câncer e a seus

familiares.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  substituir,  na  ementa  e  no  art.  1º,  a  expressão

“associação” pela expressão “entidade denominada”.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Aspec em prol das pessoas

com câncer e seus familiares, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.553/2015, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.599/2015

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mente Saudável – AMS –, com sede no

Município de Varginha.

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 1.599/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Mente Saudável – AMS –, com sede no Município de Varginha, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

prevenção,  a recuperação e  a reinserção dos cidadãos com doença mental,  bem

como a prevenção e o apoio a suas famílias.

Com esse propósito, a instituição oferece serviços de reabilitação e ressocialização,

além de promover e apoiar a realização de palestras, conferências, debates e cursos

e  firmar  convênios  ou  contratos  com  organizações  governamentais  e  não

governamentais,  nacionais  ou  internacionais,  com  a  finalidade  de  obter  fundos  e

tecnologia para o desenvolvimento de seus objetivos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela AMS em prol da comunidade

do Município de Varginha, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.599/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.668/2015

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo,

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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.668/2015 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Hospitalar  São  Vicente  de  Paulo,  com  sede  no  Município  de  Capelinha,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo prestar serviços à saúde.
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Com esse propósito, a instituição pretende atender 100% da demanda do Sistema

Único de Saúde que lhe for encaminhada pelo gestor municipal de saúde, além de

criar,  promover  ou  ministrar  cursos  para  profissionais  da  área  da  saúde,  realizar

treinamento de pessoas leigas em práticas saudáveis de higiene e atuar na profilaxia

de doenças, visando desenvolver ações sociais, culturais e de ensino.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Fundação Hospitalar  São

Vicente de Paulo no Município de Capelinha, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.668/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.895/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Geisa Teixeira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cristã Betesda – ACB –, com sede no Município de

Varginha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015  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 1.895/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cristã Betesda – ACB –, com sede no Município de Varginha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 13

veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 40 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente  será destinado a entidade congênere,

registrada no Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.895/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.896/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais – Asseemg –,

com sede no Município de Três Pontas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015  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 1.896/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Esportiva  e  Eventos  de  Minas  Gerais  –  Asseemg  –,  com  sede  no

Município de Três Pontas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores 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, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.896/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Isauro Calais, relator – Cristina Corrêa – Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.910/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Minas,

com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015  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 1.910/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais,  Amigos  e Profissionais  dos Autistas  de Minas,  com sede no

Município de Patos de Minas.
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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,  os  arts.  5º  e  13  vedam  a

remuneração de seus diretores, conselheiros, fundadores e associados; e o art. 29

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica, registro no Conselho

Nacional de Assistência Social e atividades no Município de Patos de Minas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.910/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro – Cristina

Corrêa – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.943/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  de  Saúde  e  Lactário  Nossa  Senhora

Aparecida, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/6/2015  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 art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.943/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Assistencial de Saúde e Lactário Nossa Senhora Aparecida, com sede no

Município de Visconde do Rio Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 18, parágrafo

único  e  25,  parágrafo  terceiro,  que  as  atividades  de  seus  diretores  não  serão

remuneradas; e, no art. 31, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio líquido

remanescente será transferido a outra pessoa jurídica que tenha fins idênticos ou

semelhantes  à  entidade  dissolvida,  sediada,  preferencialmente,  no  Município  de

Visconde do Rio Branco.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.943/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Cristina

Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.988/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Doresópolis –

APRD –, com sede no Município de Doresópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/6/2015  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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.988/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Doresópolis – APRD –, com sede no Município

de Doresópolis.

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. 38 e 42 impedem a

remuneração das atividades de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 41

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere legalmente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.988/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto,  presidente e relator – Luiz Humberto Carneiro – Cristina Corrêa –

Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.998/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 138/2011, tem por objetivo declarar de utilidade

pública o Clube Port’s Bikers de Porteirinha, com sede no Município, de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/6/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte e Lazer.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus 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 1.998/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Port’s Bikers de Porteirinha, com sede no Município de Porteirinha.

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.  27  determina que os

membros da diretoria e do conselho fiscal não serão remunerados; e o art. 43 dispõe

que,  em  caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a

entidade congênere ou filantrópica do Município de Porteirinha, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.998/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais – Cristina

Corrêa – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.213/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a Associação Terapêutica São José Operário de Bom Despacho,

com sede no Município de Bom Despacho.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/6/2015  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
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.213/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Terapêutica  São  José  Operário  de  Bom  Despacho,  com  sede  no

Município de Bom Despacho.

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.  54 determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, juridicamente constituída, registrada nos Conselhos Nacional e Municipal

de Assistência Social e que tenha o mesmo objetivo social da instituição dissolvida; e

o parágrafo único do art.  55 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros,

instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.213/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Cristina Corrêa,  relatora – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 919/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.
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Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. A seu turno, a

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou por sua aprovação

na forma original.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 919/2015 dispõe, em seu art. 1º, sobre a desafetação do trecho

da Rodovia MG-401 compreendido entre o Km 140,043 e o Km 143,408, situado no

Município de Janaúba. No art. 2º, autoriza a doação da citada área ao município, para

que passe a integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece ainda, no art.

3º,  a  reversão  do  trecho  ao  patrimônio  do  Estado  se,  no  prazo  de  cinco  anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Em sua justificação, o autor argumenta que o trecho já integra o perímetro urbano e

tem todas as características necessárias para intervenções urbanas, inclusive grande

adensamento populacional.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria quanto aos seus aspectos

legais,  constitucionais e jurídicos, e não vislumbrou óbice à tramitação do projeto.

Observou que a transferência de bem de uso comum do povo, como é o caso, não

implica  alteração  em  sua  natureza  jurídica,  pois  o  imóvel  continuaria  inserido  na

categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que seria integrado ao perímetro

urbano como via pública. A modificação básica incidiria sobre sua titularidade, que

passaria a integrar o domínio municipal. O município, consequentemente, assumiria a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação.

O DER-MG, em resposta a diligência solicitada pela mesma comissão, em nota

técnica de 22/4/2015, encaminhada pela Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações  Institucionais,  se  declara  favorável  à  medida,  pois  o  segmento  está

totalmente urbanizado.

Por seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas entendeu

que o trecho de rodovia tem todas as características necessárias à instalação de via
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urbana e, portanto, para favorecer a autonomia municipal, para atender aos anseios

dos munícipes e, ainda, considerando a importância de o município donatário assumir

a  responsabilidade  pela  manutenção  e  conservação  da  via  pública,  opinou  pela

aprovação da matéria na forma apresentada.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência 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.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Denota-se que a proposição atende aos preceitos  legais  sobre transferência  de

domínio de bens públicos, não gera despesas ao erário e, portanto, não repercute na

execução da lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 919/2015, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê, relator – Rogério Correia – Tito Torres –

Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.092/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.999/2014, autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Caeté o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe a este órgão colegiado emitir  parecer sobre a proposição, conforme o art.

102, VII, “d”, combinado com o art. 100, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.092/2015 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
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doar ao Município de Caeté imóvel com área de 10.000m², localizado no Distrito de

Roças  Novas,  região  denominada  Engenho  do  Batista,  naquele  município,

matriculado sob o nº 5.160, a fls. 119 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Caeté.

O imóvel  será  destinado à  construção  de uma escola  municipal  e  reverterá  ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Na justificação, o autor esclarece que o imóvel consiste em um terreno doado ao

Estado de Minas Gerais por Dona Maria José Afonso Inácio em 4/2/1948 e aponta a

necessidade  de  dar  ao  terreno  ocioso  uma  finalidade  útil  ao  bem  comum.  A

proposição prevê a utilização do imóvel para a construção de uma escola municipal

que  virá  atender  às  necessidades  dos  alunos  dos  anos  iniciais  do  ensino

fundamental. Para tanto, o imóvel deve ser incorporado ao patrimônio municipal, para

que  o  município  possa  assumir  definitivamente  a  responsabilidade  por  sua

manutenção e conservação.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  embora  não  tenha  encontrado  óbice  à

tramitação do projeto de lei em análise, apresentou a Emenda nº 1, para adequar o

texto do art. 1º à técnica legislativa.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária entende que, em vista das

razões apresentadas pelo autor, a doação do imóvel traz amplos benefícios para a

sociedade.

Ademais,  o projeto em exame atende aos preceitos  legais  que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.092/2015, em 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Tito Torres, relator – Rogério Correia – Felipe Attiê –

Vanderlei Miranda.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.578/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.541/2013, visa instituir no Estado o Sistema

de Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa e o Índice de Qualidade de Vida da

Pessoa Idosa e dá outras providências.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2015  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 os art. 102, III, “a”, e 102, XIV, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.578/2015 tem por finalidade instituir no Estado o Sistema de

Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa e o Índice de Qualidade de Vida da Pessoa

Idosa.  Conforme  o  projeto,  esse  sistema  integrará  o  conjunto  de  estudos  e

indicadores  dos  órgãos  do  Estado  responsáveis  pelas  políticas  públicas  para  as

pessoas  idosas,  de  forma  que  se  possa  construir  um  mapa  da  sua  situação,

coletando indicadores sociais que permitam a territorialização dos dados das regiões

do Estado.

No  entanto,  mesmo  que  seja  nobre  a  intenção  do  autor,  o  projeto  dispõe

efetivamente  de  uma  ação  que  tem  natureza  administrativa.  A  elaboração  de

indicadores de políticas públicas e a sua efetiva utilização para atualizações dessas

políticas são ações inseridas na competência material do Estado. O Poder Executivo

possui a competência para instituir esse tipo de ação, prescindindo, obviamente, de

autorização para tal.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como Poderes

da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o

Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções para cada um desses Poderes,

atribuindo-lhes competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada

Poder possui uma função predominante, que o caracteriza como detentor de uma
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parcela  da  soberania  estatal,  além  de  outras  funções  previstas  no  Texto

Constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo

predominância de uma sobre a outra.  Ao Poder Executivo, a norma constitucional

atribui  a  função típica  de  administrar,  por  meio  de atos  de  chefia  de  Estado,  de

governo e de administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do

ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.

Ressalte-se  que  a  atividade  legislativa  opera  no  plano  da  abstração  e  da

generalidade  e  não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,

prescrevendo  a  implementação  de  um  sistema  de  diagnóstico  de  uma  política

governamental, pois isso esvaziaria a atuação institucional do Executivo e contrariaria

o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Uma lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para instituir

tal sistema de diagnóstico e o índice de qualidade de vida da pessoa idosa, os quais

se enquadram no campo de atribuições  do  Poder  Executivo.  Não  obstante,  essa

imprecisão técnica é passível de retificação, pois, na verdade, o que se pretende é o

estabelecimento de uma diretriz relativa à política estadual da pessoa idosa.

Assim,  para  aprimorar  a  proposição  e  afastar  os  óbices  de  natureza  jurídico-

constitucional à tramitação da matéria, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste

parecer, que deve ser objeto de profundo debate na comissão de mérito.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.578/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso IX ao § 1º do art. 4º da 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  – Fica o §  1º  do art.  4º  da Lei  nº  12.666,  de  4 de novembro de 1997,

acrescentado do seguinte inciso IX:

“Art. 4º – (…)
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§ 1º – (…)

IX – a elaboração de estudos sobre diagnósticos da situação da pessoa idosa e de

índices de qualidade de vida da pessoa idosa.”.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –

Bonifácio Mourão – Cristina Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.609/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo autorizar  a cessão de imóvel  de propriedade do Estado ao Município  de

Conceição dos Ouros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

possível  repercussão  financeira  que  poderá  advir,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em sua forma original, o projeto de lei sob comento autoriza a cessão ao Município

de  Conceição  dos  Ouros  do  imóvel  de  propriedade  do  Estado,  com  área  de

13.749,57m² e área total de 17.800m², registrado sob o nº 10.963, a fls. 198 do Livro

M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis, para ser utilizado

para fins educacionais, de esporte ou de lazer.

Em seu douto parecer,  a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que “a

transferência de domínio de bens do patrimônio do Estado para terceiros, ainda que

ente da Federação, somente se efetiva por meio de alienação, que pode se dar por

meio de venda, doação ou permuta. A cessão, que é um tipo de uso especial de bem

patrimonial  do  Estado,  transfere  somente  a  posse  do  imóvel,  restringindo,

especialmente, a aplicação de recursos públicos na construção de benfeitorias e na

manutenção do bem”.



1394
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Além  do  equívoco  quanto  à  modalidade  da  alienação,  o  projeto  não  contém

cláusulas de destinação e de reversão do imóvel na hipótese de descumprimento da

finalidade  prevista  no  texto  legal,  imprescindíveis  para  o  resguardo  do  interesse

público, conforme preceituado no § 1º do art. 17 da Lei nº 8.666, de 1993. Ainda mais,

a área a ser efetivamente doada deverá ser desmembrada do imóvel referido no art.

1º do projeto.

Em vista dessas questões, a Comissão de Constituição e Justiça houve por bem

apresentar o Substitutivo nº 1, alertando para a necessidade de se fazer incluir no

anexo desse substitutivo o memorial descritivo da área a ser doada.

Uma vez que já dispomos desse documento técnico, faremos a sua inclusão no

projeto mediante a apresentação da Emenda nº 1 ao substitutivo, a ser formalizada

na parte conclusiva deste parecer.

Esclareça-se  que,  em  defesa  do  interesse  público  de  que  deve  revestir-se  a

alienação, o substitutivo preceitua que o imóvel se destina ao desenvolvimento de

atividades  educacionais,  de  esporte  ou  lazer  e  determina  a  sua  reversão  ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos estados, dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º  do 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.

Dessa forma, a proposição sob comento atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

provoca repercussão na execução da lei orçamentária do Estado.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.609/2015, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.
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EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se ao anexo do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PT –V –0001, de coordenadas N

7.521.422,79  m.  e  E  417.733,41  m,  deste,  segue  com  azimute  de  142º27'45"  e

distância de 23,39 m, até o vértice PT–V–0002, de coordenadas N 7.521.404,24 m. e

E 417.747,67 m, deste, segue com azimute de 142º14'34" e distância de 5,06 m, até

o vértice PT–V–0003, de coordenadas N 7.521.400,24 m. e E 417.750,77 m, deste,

segue com azimute de 140º43'51" e distância de 95,67 m, até o vértice PT–V–0004,

de coordenadas N 7.521.326,17 m. e E 417.811,33 m, deste, segue com azimute de

139º04'12" e distância de 7,53 m, confrontando neste trecho com Joarez e outros até

o vértice PT–V–0005, de coordenadas N 7.521.320,48 m. e E 417.816,26 m, deste,

segue com azimute de 20r52'17" e distância de 19,70 m, confrontando neste trecho

com João Fabio Borges até o vértice PT–V–0006, de coordenadas N 7.521.303,07 m.

e E 417.807,05 m, deste, segue com azimute de 274º24'19" e distância de 4,55 m,

até o vértice PT–V–0007,  de coordenadas N 7.521.303,42 m. e E 417.802,52 m,

deste, segue com azimute de 20r41'11" e distância de 6,15 m, até o vértice PT–V–

0008,  de  coordenadas  N  7.521.297,97  m.  e  E  417.799,66  m,  deste,  segue  com

azimute  de  206º33'49"  e  distância  de  12,80  m,  até  o  vértice  PT  –V  –0009,  de

coordenadas N 7.521.286,53 m. e E 417.793,94 m, deste, segue com azimute de

205º26'28"  e  distância  de  12,90 m, até  o vértice  PT–V–0010,  de  coordenadas N

7.521.274,88  m.  e  E  417.788,40  m,  deste,  segue  com  azimute  de  205º49'31"  e

distância de 11,56 m, confrontando neste trecho com a Escola Estadual João Ribeiro

de  Carvalho  até  o  vértice  PT–V–0011,  de  coordenadas  N  7.521.264,47  m.  e  E

417.783,36 m, deste, segue com azimute de 321º12'30" e distância de 9,75 m, até o

vértice PT–V–0012, de coordenadas N 7.521.272,07 m. e E 417.777,25 m, deste,

segue com azimute de 234º46'29" e distância de 0,51 m, até o vértice PT–V–0013, de

coordenadas N 7.521.271,78 m. e E 417.776,84 m, deste, segue com azimute de

220º04'59"  e  distância  de  3,94  m,  até  o  vértice  PT–V–0014,  de  coordenadas  N

7.521.268,77  m.  e  E  417.774,31  m,  deste,  segue  com  azimute  de  244º27'12"  e

distância de 1,69 m, até o vértice PT–V–0015, de coordenadas N 7.521.268,03 m. e E

417.772,78 m, deste, segue com azimute de 312º23'09" e distância de 3,46 m, até o
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vértice PT–V–0016, de coordenadas N 7.521.270,36 m. e E 417.770,22 m, deste,

segue com azimute de 31r31'24" e distância de 10,91 m, até o vértice PT–V–0017, de

coordenadas N 7.521.278,41 m. e E 417.762,86 m, deste, segue com azimute de

329º24'46"  e  distância  de  4,94  m,  até  o  vértice  PT–V–0018,  de  coordenadas  N

7.521.282,66  m.  e  E  417.760,34  m,  deste,  segue  com  azimute  de  343º18'57"  e

distância de 7,38 m, até o vértice PT–V–0019, de coordenadas N 7.521.289,74 m. e E

417.758,22 m, deste, segue com azimute de 299º09'08" e distância de 5,01 m, até o

vértice PT–V–0020, de coordenadas N 7.521.292,18 m. e E 417.753,85 m, deste,

segue com azimute de 292º50'47" e distância de 7,53 m, até o vértice PT–V–0021, de

coordenadas N 7.521.295,10 m. e E 417.746,91 m, deste, segue com azimute de

291º10'45"  e  distância  de  18,68 m, até  o vértice  PT–V–0022,  de  coordenadas N

7.521.301,85  m.  e  E  417.729,49  m,  deste,  segue  com  azimute  de  290º55'48"  e

distância de 18,26 m, até o vértice PT – V –0023, de coordenadas N 7.521.308,37 m.

e E 417.712,43 m, deste, segue com azimute de 290º43'04" e distância de 9,86 m,

até  o  vértice PT–V–0024,  de coordenadas N 7.521.311,86 m. e E 417.703,21 m,

deste, segue com azimute de 346º58'54" e distância de 1,78 m, até o vértice PT –V –

0025,  de  coordenadas  N  7.521.313,60  m.  e  E  417.702,81  m,  deste,  segue  com

azimute  de  291º06'39"  e  distância  de  10,52  m,  até  o  vértice  PT–V–0026,  de

coordenadas N 7.521.317,39 m. e E 417.692,99 m, deste, segue com azimute de

266º48'18"  e  distância  de  3,94  m,  até  o  vértice  PT–V–0027,  de  coordenadas  N

7.521.317,17 m. e  E 417.689,06 m, deste,  segue com azimute  de  291 º14'23"  e

distância de 7,04 m, até o vértice PT–V–0028, de coordenadas N 7.521.319,72 m. e E

417.682,49 m,  deste,  segue  com azimute  de  293º07'48"  e  distância  de 13,13 m,

confrontando  neste  trecho  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Conceição  dos  Ouros

(Campo de Futebol) até o vértice PT –V –0029, de coordenadas N7.521.324,88 m. e

E 417.670,42 m, deste, segue com azimute de 19º00'40" e distância de 18,27 m, até

o vértice PT–Y–0030, de coordenadas N 7.521.342,15 m. e E 417.676,37 m, deste,

segue com azimute de 308º56'40" e distância de 48,05 m, confrontando neste trecho

com  Sebastião  Lopes  de  Castro  até  o  vértice  PT–Y–0031,  de  coordenadas  N

7.521.372,36  m.  e  E  417.639,00  m,  deste,  segue  com  azimute  de  43º48'19"  e

distância de 9,00 m, até o vértice PT–Y–0032, de coordenadas N 7.521.378,85 m. e E
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417.645,22 m, deste, segue com azimute de 55º24'46" e distância de 14,11 m, até o

vértice PT – Y –0033, de coordenadas N 7.521.386,86 m. e E 417.656,84 m, deste,

segue com azimute de 50º14'04" e distância de 23,78 m, até o vértice PT–Y–0034, de

coordenadas N 7.521.402,08 m. e E 417.675,12 m, deste, segue com azimute de

76º11'58"  e  distância  de  25,23  m,  até  o  vértice  PT–Y–0035,  de  coordenadas  N

7.521.408,10  m.  e  E  417.699,62  m,  deste,  segue  com  azimute  de  65º08'02"  e

distância de 18,22 m, até o vértice PT – Y –0036, de coordenadas N 7.521.415,76 m.

e E 417.716,15 m, deste, segue com azimute de 6r35'43" e distância de 17,06 m, até

o vértice PT–Y–0037, de coordenadas N 7.521.422,26 m. e E 417.731,93 m, deste,

segue com azimute de 70º22'1 T' e distância de 1,58 m, confrontando neste trecho

com o Ribeirão dos Ouros até o vértice PT–Y–0001, de coordenadas N 7.521.422,79

m.  e  E  417.733,41  m,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro.  (Todas  as

coordenadas  aqui  descritas  encontram-se  representadas  no  Sistema  UTM,

referenciadas ao Meridiano Central-45, tendo como o Datum SIRGAS 2.000. Todos os

azimutes e distâncias,  áreas e perímetros  foram calculados no plano de projeção

UTM).”.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Rogério Correia – Felipe

Attiê – Tito Torres.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.618/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.284/2014,  “institui  a  Política  Estadual  de

Desenvolvimento da Gastronomia”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 23/5/2015,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Incumbe a esta comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento

Interno.
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Fundamentação

A  proposição  em  análise  institui  a  política  estadual  de  desenvolvimento  da

gastronomia.

O deputado justifica a proposta em tela apresentando a importância da gastronomia

para o Estado de Minas Gerais, destacando que esse é um diferencial turístico do

Estado  que  deve  ser  fomentado,  posto  que  é  um  relevante  símbolo  da  cultura

mineira.

A matéria constante da proposição em comento não se insere no âmbito daquelas

de iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela

qual a iniciativa legislativa, nesse caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma

do art. 65 do referido diploma.

Além disso, depreende-se do disposto no inciso VII do art. 24 da Constituição da

República  que  a  matéria  em  questão  encontra-se  no  âmbito  da  legislação

concorrente,  por  dizer  respeito  notadamente  à  proteção  ao  patrimônio  histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Nesse diapasão, considerando que, no âmbito da legislação concorrente, compete

à União estabelecer normas gerais, cabe aos estados a suplementação das diretrizes

e  parâmetros  fixados  em  lei  federal  (§§  1º  e  2º  do  art.  24  da  Constituição  da

República).  Além  disso,  inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  estados

exercerão competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (§ 3º do

art. 24 da Constituição da República).

Em  relação  ao  conteúdo  da  proposição,  em  seu  art.  2º,  são  estabelecidos  os

princípios que fundamentam a política estadual de desenvolvimento da gastronomia

e,  no  art.  3º,  os  objetivos de tal  política,  estando ambos em consonância  com a

Constituição da República e a Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como

com a Lei nº 12.398, de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro do Turismo.

Em complemento, observa-se que o Decreto nº 46.579, de 2014, que dispõe sobre

a organização da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes – Setes –, estabeleceu

como uma das finalidades de tal órgão a promoção da gastronomia como atividade

integrante  da  política  de  turismo do  Estado,  integrando  sua  estrutura  orgânica  a

Superintendência  de  Gastronomia,  a  Diretoria  de  Promoção  da  Gastronomia  e  a
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Diretoria  de  Pesquisa  e  Informação  Gastronômica,  o  que  demonstra  evidente

alinhamento entre a proposição ora em análise e a política de desenvolvimento do

turismo em Minas Gerais.

Todavia, observa-se que a proposição, em seu art. 4º,  caput,  além de fixar que a

formulação e implementação da política será realizada pelo Poder Executivo, também

estabeleceu que a sociedade civil participará necessariamente de tal processo, o que

a nosso ver configuraria uma indevida interferência na esfera de autonomia que tal

Poder dispõe no que tange à regulamentação do tema objeto da proposição.

Além disso, no § 1º do art. 4º, determinou-se que, “para a execução do PLDG, além

das  dotações  orçamentárias  consignadas  na  Lei  Orçamentária  Anual,  os  órgãos

públicos envolvidos poderão firmar  convênios,  acordos de cooperação,  ajustes  ou

outros instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da administração pública,

entidades de direito público e privado sem fins lucrativos”.

Especificamente quanto a esse parágrafo, registre-se que se trata de disposição

desnecessária,  já que, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal,

firmado  quando  do julgamento  da  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  165,  o

princípio da separação dos Poderes confere autonomia ao Poder Executivo para a

celebração de convênios, sendo desnecessária a autorização prévia ou a ratificação

posterior  da  Assembleia  Legislativa  (ADI  nº  165-MG;  relator:  ministro  Sepúlveda

Pertence; DJ de 26/9/1997).

Ademais, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e

não pode avançar  a ponto de minudenciar  a ação executiva, prescrevendo ações

para a atuação institucional do Executivo, pois isso contraria o princípio constitucional

da separação dos Poderes.

Dessa forma, ressalvada tal interferência, que entendemos indevida, nas atividades

do Poder Executivo, a qual será objeto das emendas abaixo apresentadas, 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 proteger o patrimônio cultural do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  1.618/2015  com  as  Emendas  nº  1  e  nº  2,  que

apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – O Estado, por meio do seu órgão competente, formulará e implementará o

PEDG, garantida a participação da sociedade civil naquilo que for cabível.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o § 1º do art. 4º, renumerando-se o § 2º.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente e relator – Luiz Humberto Carneiro – Bonifácio Mourão –

Isauro Calais – Cristina Corrêa.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2015

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA EM 26/8/2015

Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Doutor Wilson Batista –

Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Celinho do

Sinttrocel – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Duarte Bechir – Fábio Avelar Oliveira –

Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Ivair Nogueira – João Magalhães –

João Vítor Xavier – Léo Portela – Nozinho – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues –

Tiago Ulisses – Tony Carlos.

Falta de Quórum

O  presidente  (deputado  Lafayette  de  Andrada)  –  Às  14h2min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa

de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a

especial de amanhã, dia 27, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para

a ordinária também de amanhã,  às 14 horas,  com a seguinte ordem do dia:  (– A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/8/2015

Às 15h8min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Anselmo José

Domingos,  Gustavo  Valadares  e  Neilando  Pimenta,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  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
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subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do

Sr. Ricardo Mascarenhas Lopes, diretor de Relações Institucionais e Corporativas da

Regional Vivo Minas, publicado no Diário do Legislativo em 9/7/2015; e  e-mails das

Sras. Ivane Ferreira, no qual solicita a realização de audiência pública na Câmara de

Nova  Serrana  com  a  finalidade  de  tratar  sobre  a  iluminação  pública  para  a

progressiva  substituição de lâmpadas  de  mercúrio  por  lâmpadas  de  LED;  e  Leci

Ferreira, no qual solicita que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal de Nova Lima

para que promova fiscalização no Bairro Veredas das Gerais com vistas a obrigar os

proprietários de imóveis a consertar  as calçadas; e do Sr. Mateus Elias de Paula,

encaminhando  críticas  ao  BRT  Move  e  informando  que  já  participou  de  três

audiências  públicas sem efetivo resultado.  O presidente acusa o recebimento das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses:  Projeto de Resolução nº 15/2015,  em turno único

(deputado  Anselmo  José  Domingos),  e  Projeto  de  Lei  nº  919/2015,  no  1º  turno

(deputado Gustavo Valadares). 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 919/2015 (relator:  deputado Gustavo

Valadares).  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

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

discussão e votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto

de Lei nº 1.385/2015 (relator: deputado Neilando Pimenta), que recebeu parecer por

sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

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

1.377, 1.386, 1.400, 1.412, 1.413, 1.507, 1.508, 1.509, 1.510, 1.512, 1.520, 1.522 e

1.523/2015. É adiada a votação do Requerimento nº 1.414/2015, a requerimento do

deputado Anselmo José Domingos. 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  2.545  e
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2.546/2015. São recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes

requerimentos:

nº 2.759/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para agilidade na retomada das obras do trevo do

condomínio Quintas da Jangada,  no Município de Ibirité,  referente ao Contrato nº

22003/2014;

nº  2.760/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do  Distrito  de  Pedra  do  Sino,  no  Município  de  Carandaí,  no  Programa  Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.761/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do  Distrito  de  Hermilo  Alves,  no  Município  de  Carandaí,  no  Programa  Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.762/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Roças Novas de Cima, no Município de Belo Vale, no Programa Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.763/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Embiruçi, no Município de Paraopeba, no Programa Minas Comunica II

para atendimento de telefonia celular;

nº  2.764/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Canabrava, no Município de Paraopeba, no Programa Minas Comunica

II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.765/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Boa Vista, no Município de Paraopeba, no Programa Minas Comunica II

para atendimento de telefonia celular;

nº  2.766/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Picada, no Município de Paraopeba, no Programa Minas Comunica II

para atendimento de telefonia celular;

nº  2.768/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Cândidas, no Município de Raposos, no Programa Minas Comunica II

para atendimento de telefonia celular;

nº  2.769/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Miguel Rodrigues, no Município de Diogo de Vasconcelos, no Programa

Minas Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.770/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Bela Vista, no Município de Diogo de Vasconcelos, no Programa Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.771/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Vargem Grande, no Município de Baldim, no Programa Minas Comunica

II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.772/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do  Distrito  de  Capão  da  Serra,  no  Município  de  Sarzedo,  no  Programa  Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.773/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de José da Vargem Alegre, no Município de Santa Cruz do Escalvado, no

Programa Minas Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.774/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Carmo de União, no Município de Nova União, no Programa Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;
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nº  2.775/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Altamira, no Município de Nova União, no Programa Minas Comunica II

para atendimento de telefonia celular;

nº  2.776/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Núcleo João Pinheiro, no Município de Funilândia, no Programa Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.777/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Suzana, no Município de Brumadinho, no Programa Minas Comunica II

para atendimento de telefonia celular;

nº  2.778/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Sucanga, no Município de Poté, no Programa Minas Comunica II para

atendimento de telefonia celular;

nº  2.779/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Rensa, no Município de Rio Casca, no Programa Minas Comunica II

para atendimento de telefonia celular;

nº  2.780/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito  de Valão, no Município de Poté,  no Programa Minas Comunica II  para

atendimento de telefonia celular;

nº  2.781/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito  de São José de Almeida, no Município de Jaboticatubas, no Programa

Minas Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.782/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Rosário do Rio Grande, no Município de Itumirim, no Programa Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;
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nº  2.784/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito  de  Lapinha,  no  Município  de  Santana do  Riacho,  no  Programa Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.785/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de São Félix do Cabaçal, no Município de Cantagalo, no Programa Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.786/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do  Distrito  de  Sítio  Novo,  no  Município  de  Mateus  Leme,  no  Programa  Minas

Comunica II para atendimento de telefonia celular;

nº  2.787/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para inclusão

do Distrito de Retiro, no Município de Paraopeba, no Programa Minas Comunica II

para atendimento de telefonia celular;

nº 2.791/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a situação das obras de recuperação da Ponte Velha,

localizada sobre o Rio Piracicaba, que liga os Municípios de Coronel Fabriciano e

Timóteo;

nº 2.792/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a situação das obras e dos projetos e o financiamento

do metrô de Belo Horizonte;

nº 2.793/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a construção e a importância de uma ciclovia na LMG-

758, na Comunidade Esperança, Município de Belo Oriente;

nº 2.794/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência  pública  para  debater  a  manutenção  do  traçado  original  da  Ferrovia

Transcontinental EF 354, que liga o Rio de Janeiro a Goiás, passando pelo Vale do

Aço;

nº 2.795/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
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audiência  pública  para  debater  os  encaminhamentos  governamentais  e  os

procedimentos  transitórios  necessários  para  as  rodovias  constantes  da  Medida

Provisória nº 82/2002, tendo em vista a publicação das Leis nºs 12.833 e 12.872,

ambas de 2013;

nº  2.796/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater a situação da Rádio Guarani;

nº 2.797/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada visita ao

Ministério das Cidades para tratar do sistema metroviário da Região Metropolitana de

Belo Horizonte;

nº 2.798/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada nova

audiência  pública  em  Ribeirão  das  Neves,  para  debater  a  situação do  transporte

público nesse município e acompanhar a evolução das providências acordadas na

audiência pública realizada em 10/7/2015;

nº  2.799/2015,  da deputada Marília  Campos,  em que solicita  seja encaminhado

pedido de providências para que se promovam estudos necessários à criação de um

Conselho  Deliberativo  de  Transporte  para  a  região  do  Município  de  Ribeirão  das

Neves, com vistas a sanar os problemas do sistema Move que serve esse município,

apontados da audiência pública realizada em 10/7/2015;

nº 2.800/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG – pedido de providências para que

se aumente  o  efetivo  do  policiamento  na  estação do sistema Move que serve  o

Município de Ribeirão das Neves;

nº 2.801/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG – pedido de providências

para que seja finalizada a canalização do córrego situado na avenida que abriga a

estação do Move no Município de Ribeirão das Neves;

nº  2.802/2015,  da deputada Marília  Campos,  em que solicita  seja encaminhado

pedido de providências para que sejam remanejados a frota e os horários dos ônibus

integrantes do Sistema Move que servem o Município de Ribeirão das Neves;

nº  2.803/2015,  da deputada Marília  Campos,  em que solicita  seja encaminhado

pedido de providências para que seja revisado o cálculo das tarifas do Move que
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serve o Município de Ribeirão das Neves, com vistas à diminuição do valor dessas

tarifas;

nº 2.804/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido

de providências para atendimento de reivindicação feita pela Câmara Municipal de

Prata para construção de um viaduto com passarela na entrada principal da cidade,

objetivando diminuir o número de acidentes no local;

nº 2.805/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a implantação e o uso de equipamento simulador de direção

veicular nos centros de formação de condutores;

nº 2.806/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério das Cidades pedido de providências para liberação imediata das verbas

destinadas ao Município de Contagem pelo Programa Pró-Transporte, já devidamente

aprovadas;

nº 2.807/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério dos Transportes, à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e

à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Belo Horizonte pedido de providências

para realização conjunta de vistoria e revitalização da passarela localizada no Anel

Rodoviário, próximo ao Km 21,5, no Bairro Universitários, em Belo Horizonte;

nº 2.808/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  com a  Comissão  de Assuntos Municipais  e  Regionalização para

debater o retardamento das obras da BR-381;

nº 2.809/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  com a  Comissão  de Assuntos Municipais  e  Regionalização para

debater a utilização de veículo ciclomotor conhecido como tuk-tuk para transporte de

passageiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 2.810/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pedido de providências para

que se instalem redutores de velocidade na BR-369, nas proximidades do perímetro

urbano do Município de Aguanil, tendo em vista a reiterada ocorrência de acidentes

nesse trecho;
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nº 2.811/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  ao  Departamento  de

Estradas de Rodagem pedido de providências para que sejam retomadas as obras na

Rodovia MGC-455, entre os Municípios de Uberlândia e Campo Florido;

nº 2.812/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater o sistema de transporte Uber em Minas Gerais;

nº 2.813/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada

audiência pública para debater os aplicativos de celular para táxi;

nº 2.814/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o licenciamento ambiental das obras da LMG-760, por

parte do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, para retomada das

obras de pavimentação que foram paralisadas por embargo do Ministério Público e

aguardam definição há mais de um ano;

nº 2.815/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o planejamento de investimentos e o cronograma de

execução das obras de duplicação da BR-381 Norte executadas pelo Departamento

Nacional  de  Infraestrutura  e  Transportes  e  pelos  consórcios  responsáveis,  nos

perímetros  urbanos  dos  seguintes  municípios:  Governador  Valadares,  Periquito,

Naque, Santana do Paraíso, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Antônio Dias, Jaguaraçu,

Nova Era, Bela Vista de Minas, João Monlevade, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão

de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Nova União, Caeté, Sabará, Santa Luzia e Belo

Horizonte;

nº 2.816/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a situação e a ampliação do aeroporto da Usiminas

(Ipatinga – Santana do Paraíso), a transferência de sua administração para o governo

do Estado e propostas de parceria público-privada;

nº 2.817/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a debilidade do planejamento dos investimentos e o

cronograma de execução por parte das concessionárias que administram a BR-381

Sul  nos  perímetros  urbanos  dos  seguintes  municípios:  Extrema,  Itapeva,

Camanducaia, Cambuí, Estiva, Pouso Alegre, São Sebastião da Bela Vista, Careaçu,

São  Gonçalo  do  Sapucaí,  Campanha,  Três  Corações,  Carmo  da  Cachoeira,
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Nepomuceno,  Lavras,  Ribeirão  Vermelho,  Perdões,  Santo  Antônio  do  Amparo,

Oliveira, Carmópolis de Minas, Itaguara, Itatiaiuçu, Rio Manso, Brumadinho, Igarapé,

São Joaquim de Bicas, Contagem e Belo Horizonte;

nº 2.818/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater os transtornos no uso do serviço das operadoras de

telefonia TIM, Vivo e Oi nos municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço e do

seu colar nas seguintes cidades: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do

Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom

Cavati, Entre-Folhas, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita,

Naque, Periquito, Pingo-d'água, Santana do Paraíso, São João do Oriente, São José

do Goiabal, Sobrália, Timóteo e Vargem Alegre;

nº 2.819/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência  pública  para  debater  as  implicações  do  Programa de  Investimento  em

Logística  em  Minas  Gerais,  particularmente  nas  obras  de  duplicação  da  BR-381

Norte, nos trechos entre Belo Horizonte e Governador Valadares que já estão em

andamento;

nº 2.820/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a padronização do transporte escolar;

nº 2.821/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência  pública  para  debater  a  utilização  do  aplicativo  Uber  em  Minas  Gerais,

particularmente 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, 18 de agosto de 2015.

Deiró Marra, presidente – Anselmo José Domingos – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/8/2015

Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  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



1411
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

aprovação de requerimento do deputado João Alberto, dispensa a leitura da ata da

reunião  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 deputado Antônio

Carlos  Arantes  encaminhando  o  estatuto  e  a  declaração  de  funcionamento  da

Associação Atlética Pangaré, necessários à tramitação do Projeto de Lei nº 609/2015;

do  prefeito  municipal  de  Ibituruna  declarando  a  conveniência  da  doação  para  o

município do imóvel de que trata o Projeto de Lei nº 1.412/2015; e do Sindicato da

Indústria  de  Café  do  Estado de Minas Gerais  manifestando-se  contrariamente  ao

Projeto de Lei nº 1.467/2015. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

2.544/2015 e avoca para 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. O Projeto de Lei Complementar nº

6/2015 é retirado da pauta por deliberação da comissão a requerimento do deputado

Isauro  Calais.  Os  projetos  de  lei  mencionados  entre  parênteses  são retirados  da

pauta por  deliberação da comissão a requerimento  dos deputados:  Antônio  Jorge

(480 e 1.086/2015); Bonifácio Mourão (810/2015); João Alberto (1.906, 1.946, 425,

1.666, 1.678, 1.728 e 2.227/2015) e Leonídio Bouças (1.883/2015). São aprovados

requerimentos  dos  deputados  João  Alberto  solicitando  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.544/2015 seja apreciado em primeiro lugar nesta fase e Luiz Humberto Carneiro

solicitando que os Projetos de Lei nºs 144, 423, 1.467, 1.575 e 1.636/2015 sejam

apreciados  sucessivamente  ao  primeiro.  Após  discussão e  votação é  aprovado o

parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.544/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). São convertidos em

diligência  aos  secretários  de  Estado  de  Defesa  Social  e  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social o Projeto de Lei nº 144/2015 e ao autor,  ao secretário de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Itajubá

o Projeto  de  Lei  nº  1.636/2015 (relator:  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 423/2015 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro).  Após discussão e
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votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 1.467 e 1.575/2015 (relator: 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 893/2015 na forma do Substitutivo nº

1 (relator:  deputado Bonifácio Mourão). Registra-se a saída do deputado Bonifácio

Mourão.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos

Projetos  de Lei  nºs 1.601 e 1.668/2015,  em turno único (relator:  deputado Isauro

Calais), e nº 264/2015, no 1º turno (relator: deputado Isauro Calais). Registra-se a

presença do deputado Professor Neivaldo (substituindo o deputado Cristiano Silveira,

por indicação da liderança do BMM). 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 1.006/2015 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator:  deputado Antônio Jorge)  e 1.092/2015 com a Emenda nº 1 (relator:

deputado Isauro Calais). Após discussão e votação é aprovado o parecer que conclui

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº 1.040/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). O parecer sobre o Projeto de Lei

nº 1.061/2015, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo

regimental  pelo  relator,  deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de  redistribuição.

Registra-se a saída do deputado Luiz Humberto Carneiro.  Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 1.353 e 1.834/2015, no 1º turno, deixam de ser apreciados em

virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado

Leonídio Bouças. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres  que concluem pela  juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  no  1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.405,  1.588  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  e

1.609/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Leonídio Bouças). São

convertidos em diligência:  ao autor e ao secretário de Estado de Casa Civil  e de

Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 1.637/2015 (relator: deputado Professor

Neivaldo, em virtude de redistribuição); ao secretário de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais os Projetos de Lei nºs 1.663/2015 (relator: deputado Leonídio

Bouças),  1.675/2015  (relator:  deputado  Professor  Neivaldo,  em  virtude  de
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redistribuição),  1.677/2015  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças);  ao  secretário  de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Abadia

dos Dourados o Projeto de Lei nº 1.727/2015 (relator: deputado Isauro Calais). 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 1.278 e

1.668/2015 (relator: deputado Professor Neivaldo, em virtude de redistribuição); 1.553

com a Emenda nº 1 e 1.741/2015 (relator: deputado Antônio Jorge). Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições da comissão. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos em que se solicita sejam encaminhados pedidos de informações,

nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  aos  respectivos

autores dos Projetos de Lei nºs 1.277, 1.396, 1.664, 1.665, 1.667, 1.670 a 1.672,

1.702, 1.705 a 1.708, 1.710, 1.735, 1.742, 1.743, 1.763, 1.767, 1.769 a 1.772, 1.774,

1.783, 1.785 e 1.799/2015 e ao secretário de Casa Civil, relativamente aos Projetos

de Lei nºs 1.673, 1.674, 1.711, 1.739 e 1.775/2015, 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, 19 de agosto de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira – Isauro Calais

– João Alberto – Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/8/2015

Às  15h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino,  Inácio  Franco  e  Nozinho,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes, também, as deputadas Celise Laviola e Cristina Corrêa e os deputados

Durval Ângelo, Antônio Carlos Arantes, João Alberto, Paulo Lamac, Arnaldo Silva e
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Roberto  Andrade.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Fabiano

Tolentino,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento

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

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a debater o papel da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais  –  Fapemig  –  no  fomento  da  pesquisa  agropecuária  no  Estado  e  sua

contribuição na integração das ações à pesquisa e à inovação científica. A seguir,

comunica o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo em

6/8/2015:  ofícios  dos Srs.  Luiz  Carlos  de Azevedo Corrêa Junior,  desembargador

superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça do Estado; Fernando

Antônio  de  Souza  Costa,  coordenador  do  Grupo  Gestor  ABC-MG,  da

Superintendência do Ministério da Agricultura; Norberto Temoteo de Queiroz, chefe de

Gabinete Adjunto de Gestão e Atendimento do Gabinete Pessoal da Presidência da

República;  Carlos  Henrique  Silva  Santos,  chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do

Ministério  dos  Transportes.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir  as Sras. Vera Maria Carvalho Alves, pesquisadora da Embrapa

Milho e Sorgo, representando o Sr. Mauricio Antônio Lopes, presidente da Embrapa;

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;  Ana  Cláudia  Miranda  Pinheiro  Albanez,

coordenadora estadual de Geoprocessamento da Empresa de Assistência Técnica e

Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Amarildo  José

Brumano Kalil, presidente dessa empresa; e os Srs. João Cruz Reis Filho, secretário

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Miguel Corrêa da Silva Júnior,

secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior;  Ado  Jorio  de

Vasconcelos,  acadêmico  do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e

Tecnológico,  representando  o  Sr.  Hernan  Chaimovich  Guralnik,  presidente  desse

conselho; Evaldo Ferreira Vilela, presidente da Fapemig; e Rui da Silva Verneque,

presidente da Epamig, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra ao deputado João Alberto, autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
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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 3.026/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes, Nozinho e

João Alberto, em que solicitam seja encaminhado à Comissão Especial para Emitir

Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  2/2015  pedido  de

providências para o estabelecimento do percentual de 0,1% do orçamento do Estado

para custeio,  manutenção da infraestrutura de pesquisa e atividades de suporte à

pesquisa  agropecuária  nas  instituições  do  Estado  que  realizam  pesquisa

agropecuária;

nº  3.028/2015,  dos  deputados  João  Alberto,  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano

Tolentino, Roberto Andrade e Nozinho, em que solicitam seja criado grupo de trabalho

composto de representantes do governo do Estado, da Fapemig, da Epamig e de

membros do Poder Legislativo Estadual com o objetivo de encontrar soluções para os

problemas de custeio e de manutenção da infraestrutura de pesquisa da Epamig;

nº 3.029/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, João Alberto, Roberto Andrade,

Antônio Carlos Arantes, Nozinho e Paulo Lamac, em que solicitam seja encaminhado

à Fapemig pedido de providências para que sejam estabelecidos editais específicos

para a manutenção da infraestrutura de pesquisa da Epamig;

nº 3.062/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Roberto Andrade, Antônio Carlos

Arantes, João Alberto, Paulo Lamac e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado

ao governo do Estado e ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de

providências para a promoção de repasse de recursos financeiros para custeio da

Epamig;

nº  3.064/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Antônio  Carlos  Arantes,  João

Alberto,  Nozinho,  Paulo  Lamac  e  Roberto  Andrade,  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais pedido

de providências para priorizar a destinação de recursos para reforma das instalações

da Epamig;



1416
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nº  3.065/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater

os desafios e as perspectivas para a ampliação da distribuição e do consumo do

pescado no Estado, com as colônias, os aquicultores, os comerciantes e as entidades

reguladoras do setor;

nº  3.066/2015,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater

as políticas do Estado para a caprinocultura e a ovinocultura; e

nº  3.067/2015,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater

as políticas do Estado para a apicultura.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Inácio Franco – Nozinho.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 18/8/2015

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada comissão.

Está presente, também, o deputado Ivair Nogueira. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Wander Borges, declara aberta a reunião e, em virtude 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 assuntos relativos às normas

gerais para instituição de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos diante da

ausência  de  legislação  estadual  específica  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Marta  Alves  Larcher,  promotora  de  justiça  e  coordenadora  estadual  das

Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado;
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Raquel  Tomanik,  arquiteta  da  Secretaria  Municipal  de  Finanças,  Planejamento  e

Gestão  de  Betim;  Rachel  Barcelos  Pereira,  responsável  jurídica  da  Gran  Viver

Urbanismo; e os Srs. André Ferreira Borges e Antônio Luis Andrade de Carvalho,

engenheiros agrimensores da Prefeitura Municipal de Nova Lima, representando o

prefeito  desse  município;  Oscar  Diniz  Rezende,  conselheiro  da  Ordem  dos

Advogados do Brasil Seção Minas Gerais – OAB-MG; Paulo Viana Cunha, presidente

da Comissão de Direito Urbanístico OAB-MG; Marcelo de Castro Moreira, advogado

comercial da MIP Edificações; e Daniel Fernandes Almeida Neto, gerente de Projetos

da Geoline Engenharia, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente e,

a seguir o deputado Ivair Nogueira, na condição 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. 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.  A

presidência recebe o Requerimento nº 3.082/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva,

em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização para debater a construção do Centro de Convenções de Poços de

Caldas, o qual, submetido a votação, é aprovado.

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 agosto de 2015.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 18/8/2015

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Fábio Avelar Oliveira e Roberto Andrade, membros da supracitada comissão.

Estão presentes, também, os deputados Agostinho Patrus Filho e Geraldo Pimenta.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara
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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  os  mecanismos  de  incentivo  à  gastronomia  mineira.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marília

Saraiva Pereira, analista da formação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –

Senar – Minas, representando o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária

do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  Mônica  Stela  de  Alencar  Castro,  analista,

representando o superintendente do Serviço de Apoio às Pequenas e Microempresas

de Minas Gerais, e os Srs. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado

de Cultura; Bruno Selmi Dei Falci, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de

Belo  Horizonte;  Júlio  Montenegro,  representando  o  presidente  da  Associação

Brasileira de Bares e Restaurantes; Ivo Faria, presidente da Associação Mineira de

Gastronomia e proprietário do Vecchio Sogno; Eduardo Avelar Fonseca, do Territórios

Gastronômicos;  Rodrigo  Ferraz,  proprietário  do  Albanos,  sócio-diretor  do  Festival

Gastronômico  de  Tiradentes;  Luiz  Eduardo  da  Silva  Maya,  gastrônomo  e  sócio-

proprietário do Projeto Aproxima; Edérson Teixeira Campos, consultor empresarial e

gastrólogo, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a

palavra ao deputado Agostinho Patrus Filho, autor do requerimento que deu origem

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

deputados  e  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 3.093/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, no

Município de Carmo do Rio Claro, para debater a má qualidade da água;

nº 3.095/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, no
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dia 20 de agosto de 2015, para conhecer os projetos para o Aeroporto de Confins a

curto,  médio e  longo prazo,  convidando a  diretoria  da  BH Airport,  concessionária

responsável pela gestão do aeroporto;

nº 3.096/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio e  Cooperativismo

para  debater  os  mecanismos  de  incentivo  à  gastronomia  mineira,  de  forma

setorizada,  com  chefs  de  estabelecimentos  de  alimentação  fora  do  lar,  dando

continuidade à discussão da temática;

nº 3.097/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio e  Cooperativismo

para  debater  os  mecanismos  de  incentivo  à  gastronomia  mineira,  de  forma

setorizada, com mídia e promotores de eventos, dando continuidade à discussão da

temática;

nº  3.099/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Estado de Cultura, de Turismo e de Desenvolvimento

Agrário e à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig

– pedido de providências para que promovam estudos visando a criação de editais de

apoio a pesquisas e eventos gastronômicos;

nº 3.101/2015, do deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio e  Cooperativismo

para debater os necanismos de incentivo à gastronomia mineira, de forma setorizada,

com produtores e pesquisadores, dando continuidade à discussão da temática;

nº  3.102/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional de

Belo Horizonte pedido de informações para esclarecer acerca da continuidade dos

cursos  ministrados  no  Mercado  Municipal  da  Lagoinha,  bem  como  a  destinação

daquele espaço público.

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, 20 de agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes, presidente – Wander Borges – Roberto Andrade.



1420
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 18/8/2015

Às  15h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Deiró  Marra,

Anselmo José Domingos e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão.

Está  presente,  também,  o  deputado  Fred  Costa.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120,

III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

e votar proposição da comissão. A seguir, comunica o recebimento de e-mails dos

Srs. Alexandre Nogueira Rocha de Lucena, denunciando a paralisação das obras de

limpeza  da  Lagoa  da  Pampulha;  e  Sérgio  Trindade,  solicitando  o  apoio  desta

comissão para a conservação da Rodovia MG-129 no trecho entre os Municípios de

Ouro Branco e Ouro Preto. Comunica também o recebimento de correspondência

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

dos  Srs.  Ricardo  Mascarenhas  Lopes  Cançado  Diniz,  diretor  de  Relações

Institucionais e Corporativas da Regional Vivo Minas; Carlos Evandro da Fonseca,

superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

– Dnit –; Carlos Henrique Silva Santos, chefe de assessoria parlamentar do Ministério

dos  Transportes  (16/7/2015);  Silas  Costa  Pereira,  prefeito  municipal  de  Lavras;

Renato  Soares,  representante  da  Associação  Nacional  dos  Transportadores

Escolares e de Passageiros; Frederico Souza, gerente de Relações Institucionais da

Via  040;  Marçal  Rodrigues  Goulart,  diretor  de  Aeroportos  da  Infraero;  Joselito

Rodrigues  de  Castro,  diretor  executivo  da  Concessionária  Nascentes  das  Gerais

(6/8/2015);  Ricardo  Mascarenhas  Lopes  Cançado  Diniz,  diretor  de  Relações

Institucionais e Corporativas da Regional Vivo Minas (7/8/2015); Anderson Eduardo,

advogado da Claro  S.A.;  e  da  Sra.  Sinara  Inácio  Meireles,  diretora-presidente  da

Copasa-MG  (13/8/2015).O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projeto de Lei nº 617/2015, no 1º turno (Gustavo Valadares), Projeto de
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Lei  nº  1.005/2015,  em turno único (Neilando 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 pela aprovação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 15/2015 com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Anselmo José

Domingos).  É  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e

Obras Públicas e à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 617/2015, no

1º Turno (relator: deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição). Passa-

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

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

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.555 a 1.559, 1.561,

1.562, 1.592 a 1.594, 1.606 a 1.612, 1.661, 1.683 e 1.703/2015. 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 2.759 a 2.766, 2.768 a 2.782, 2.784 a 2.787, 2.791 a 2.803, e

2.805 a 2.821/2015. É também aprovado o Requerimento nº 3.103/2015, do deputado

Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência pública conjunta das Comissões

de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização para debater a prestação de serviços de transporte privado por meio

do aplicativo  Uber.  São recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os

seguintes requerimentos:

nº  3.104/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a situação

da duplicação e de desapropriações da Rodovia BR-381 e a evolução de suas obras,

diante das recentes notícias veiculadas referentes a atraso, abandono e devolução de

trechos pela empresa contratada ao Dnit, e questões sobre as garantias da execução

de medidas preventivas, de minimização e de compensação dos inevitáveis impactos

ambientais;

nº 3.105/2015, do deputado Ivair  Nogueira,  em que solicita  seja encaminhado à

Autopista Fernão Dias pedido de providências para se agilizar a construção de uma
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passarela sobre  a  Rodovia  BR-381 para travessia dos  moradores da Granja São

João, no Município de Betim;

nº 3.106/2015,  do deputado Ricardo Faria,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para

elaboração de convênio de cooperação com o Município de Contagem, repassando a

este a prerrogativa de manutenção da Via Expressa no trecho do município;

nº  3.107/2015,  do deputado Ricardo Faria,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para

pavimentação da Rodovia MG-418 no trecho entre os Municípios de Mantena e Santa

Luzia da Mantenópolis;

nº 3.108/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de informações sobre o

andamento das obras entre os Municípios de Central de Minas e Mantenópolis;

nº 3.109/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a

implantação de iluminação pública e a construção de calçada às margens da Rodovia

MG-030, no trecho entre o BH Shopping e a rotatória de Seis Pistas, em decorrência

do elevado número de pedestres que transitam no local;

nº 3.110/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao  Ministério  dos  Transportes  pedido  de  providências  para  o  atendimento  da

reivindicação feita pela Câmara Municipal de Prata para a construção de um viaduto

com  passarela  na  entrada  principal  da  cidade,  objetivando diminuir  o  número  de

acidentes no local;

nº 3.111/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem pedido de informações sobre

a retomada das obras e a situação atual do trevo da MG-431 que liga os Municípios

de Itaúna e Itatiaiuçu, licitadas em 2013 e registradas sob o nº 68/2013;

nº 3.112/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de informações sobre a

atual situação do Aeroporto de Ubá e a previsão de início do seu funcionamento;

nº  3.113/2015,  do  deputado Isauro  Calais,  em que  solicita  seja  encaminhado à
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Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para

disponibilização de verbas para a realização de obras de melhoria e conservação na

Ponte do Zamba, sobre o Rio Paraibuna, situada na LMG-874, Km 5, na divisa dos

Municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora;

nº 3.114/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada

audiência pública conjunta  das Comissões de Transporte,  Comunicações e Obras

Públicas e de  Fiscalização Financeira  e Orçamentária  para  debater  a isenção do

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e a redução do seguro Dpvat

dos ciclomotores;

nº  3.115/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública conjunta  das Comissões de Transporte,  Comunicações e Obras

Públicas  e  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater  a  situação  da

padronização do transporte escolar nas  vans escolares e os graves problemas do

transporte coletivo.

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, 20 de agosto de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Gustavo Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 18/8/2015

Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Arnaldo  Silva,  Elismar  Prado  e  Tito  Torres,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Tito  Torres,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante 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.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.681/2015 com a Emenda nº 1 do deputado Arnaldo Silva, que substitui a expressão

“Secretaria  de  Trabalho”  pela  expressão  “Secretarias  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania”; e

1.682/2015. 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 recebidos e aprovados os seguintes requerimentos:

nº 3.116/2015, dos deputados Duarte Bechir, Tito Torres, Arnaldo Silva e Elismar

Prado,  em que solicitam seja encaminhado à presidenta  da  República  pedido  de

providências  solicitando  que  se  avalie  a  possibilidade  de  rever  as  regras  de

financiamento do transporte escolar, de forma a incluir os alunos de escolas sem fins

lucrativos que ofereçam educação especial, tendo em vista as dificuldades inerentes

à sua condição;

nº 3.117/2015, dos deputados Duarte Bechir, Arnaldo Silva, Tito Torres e Elismar

Prado, em que solicitam sejam ouvidos a Sra. Liliane Arouca do Carmo e o Sr. Carlos

Henrique Ferreira Gonçalves, presentes na reunião.

Em seguida, o presidente interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Liliane Arouca do Carmo e o Sr. Carlos Henrique Ferreira Gonçalves, 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, 25 de agosto de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Elismar Prado – Arnaldo Silva.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 18/8/2015

Às 16h11min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e 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 Emidinho Madeira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
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presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão. A seguir, comunica o recebimento de e-mail do Sr. Mateus Elias de Paula,

encaminhado pelo Fale com a Assembleia, no dia 7/7/2015, em que reclama já ter

participado de três audiências públicas na ALMG sobre o Move e não ver nenhum dos

problemas apontados serem resolvidos e indaga quando será realizada a visita às

estações do Move solicitada em requerimento do deputado João Leite. A presidência

informa que a visita está pré-agendada para o dia 14/9/2015. 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 3.090/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Campo  Florido  pedido  de  providências  para  viabilizar  a

participação  da  Ocupação  Vitória,  localizada  às  margens  da  BR-262,  nesse

município, na Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e

Rurais, prevista no Decreto nº 203/2015, que tem como objetivo mediar e solucionar o

cumprimento da ordem de reintegração de posse contra os moradores da ocupação,

conforme  solicitação  feita  pela  Associação  Brasileira  de  Defesa  dos  Direitos

Coletivos;

nº 3.094/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Itatiaiuçu  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  que

levaram  a  Guarda  Municipal  a  deixar  de  realizar  patrulhamento  preventivo,

participação  em  eventos  esportivos,  religiosos  e  escolares,  bem  como  apoio  ao

conselho  tutelar,  o  que  gerou  o  aumento  do  número  de  assaltos,  roubos  e

arrombamentos de propriedades;

nº  3.098/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  debater  questões  relacionadas  a  violação  de  direitos  de

moradores da Vila Arthur de Sá, localizada na região Nordeste de Belo Horizonte,

conforme solicitação de representantes da comissão de moradores da vila;

nº 3.100/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Doutor Jean Freire, em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Participação Popular para debater a
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contaminação  do  Rio  Jequitinhonha,  conforme  solicitação  do  representante  da

Comissão Pastoral da Terra no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.

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 agosto de 2015.

Doutor Jean Freire, presidente – João Leite – Fábio Cherem.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/8/2015

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire, Glaycon Franco e Ricardo Faria, membros da

supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Antônio  Jorge  e

Geraldo  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Arlen

Santiago, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos

termos do art. 120, III do Regimento Interno, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  debater  e  elaborar  um  plano  de  ação  para  solucionar  os  problemas

detectados na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a discutir a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o

recebimento de e-mail do vereador Pablito, da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

encaminhando ata de audiência pública que discutiu  a condição dos pacientes do

interior que fazem tratamento médico na capital e pedindo apoio desta comissão para

dar sequência ao trabalho, no intuito de sanar os problemas. Comunica também o

recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas

mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Thereza Rodrigues da Cunha,

chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde; Cristina Guimarães, assessora

da Presidência do BDMG, e Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete

Pessoal  da  Presidenta  da  República  (6/8/2015);  dos  Srs.  Gilmar  de  Assis,

coordenador  do  CAO-Saúde;  Leopoldo  Jorge  Alves  Neto,  chefe  da  Assessoria

Parlamentar do Ministério da Saúde; Norberto Temóteo de Queiroz, chefe de gabinete

adjunto de Gestão e Atendimento do Gabinete da Presidenta da República (6/8/2015);
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e da Sra. Ângela C. K. Vasconcelos e do Sr. Francisco Lima, gerente executivo da

Caixa  Econômica  Federal  (7/8/2015).  Logo  após,  a  presidência  comunica  o

recebimento,  durante  a  reunião,  do  livreto  Projeto  epidermólise  bolhosa,  da

Associação Mineira  dos  Parentes,  Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa,

com  orientações  e  explicações  sobre  a  doença.  A seguir,  o  presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 893, 1.553, 1.599 e

1.668/2015, todos em turno único (Arlen Santiago); e 120/2015, no 1º turno (Glaycon

Franco). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Maria Lúcia Barcelos, diretora da Secretaria de Mulheres, Gênero e Raça do

Sindicato Único dos Trabalhadores na Saúde de Minas Gerais;  Ruth Borges Dias,

diretora de comunicação da Associação Médica de Minas Gerais; Ariete do Perpétuo

Socorro Domingues de Araújo, diretora do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;

Cássia Simone da Silva,  técnica de enfermagem do Hospital  Galba Veloso;  Edna

Neves  e  Lindoneza  Waléria  Olímpio,  auxiliares  de  enfermagem  do  Hospital  João

XXIII;  Ivone  de  Oliveira  Rocha,  líder  do  movimento  Filhos  Separados;  Walquíria

Laurinda  de Castro,  usuária  de  saúde;  Rosiléa  Alves  da  Silva,  médica  e  diretora

clínica do Hospital Infantil João Paulo II; e os Srs. Paulo Tarcísio Pinheiro da Silva,

vice-presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais; Renato Almeida

de  Barros,  conselheiro  do  Conselho  Estadual  de  Saúde;  Carlos  Augusto  Martins

Passos, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas

Gerais;  Geraldo  Antônio  Henrique  da  Conceição,  diretor  coordenador  político  do

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais; Gilmar

de Assis, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa  da  Saúde;  Teófilo  Faustino  M.  Torres  Duarte,  prefeito  municipal  de  João

Monlevade e vice-presidente da Associação Mineira de Municípios; Juraci Gonçalves

de Oliveira, diretor de Defesa Profissional da Associação Médica de Minas Gerais; e

Marcelino Jonas dos Santos, técnico de enfermagem do Hospital Alberto Cavalcanti,

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
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debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª

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

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada um por  sua vez,  os  seguintes  pareceres:  pela aprovação,  no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 27/2015 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: deputado

Arlen  Santiago);  e  203/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: deputado Ricardo Faria). 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 1.614, 1.680 e 1.702/2015. 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  2.857 a 2.860,  2.862 a 2.864,  2.867,  2.869 e 2.872/2015.  São

recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 3.135/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Casa de Saúde Padre Damião, da Fhemig, em Ubá, pedido de providências para

averiguar um suposto problema que teria ocorrido em 6/8/2015 com a paciente S. P.

L., no pavilhão asilar B14;

nº 3.136/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  que  seja  averiguada  a  incineração  de  40  toneladas  de

medicamentos vencidos realizada pela Fundação Ezequiel  Dias,  que deveriam ter

sido distribuídos à população de Minas Gerais em 2014;

nº 3.137/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

em comemoração dos 45 anos de sua fundação;

nº 3.138/2015, dos deputados Glaycon Franco e Antônio Jorge, em que solicitam

seja realizada audiência pública para sejam debatidos temas relacionados às políticas

de saúde na Macrorregião de Saúde Centro-Sul do Estado;

nº  3.139/2015,  do  deputado Isauro  Calais,  em  que solicita  seja  encaminhada  à
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Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  implementação  de

medidas de  segurança para  os  idosos nos hospitais  públicos,  privados,  unidades

básicas  de  saúde  e  postos  de  atendimento,  como  piso  antiaderente,  corrimãos,

banheiros adaptados, cadeiras de rodas motorizadas, camas e macas com suporte e

motores  para  redução  de  quedas,  portas  de  correr,  quartos  com  lugares  para

acompanhantes, entre outras;

nº  3.140/2015,  do  deputado Isauro  Calais,  em  que solicita  seja  encaminhada  à

Secretaria  de  Estado de Saúde pedido  de  providências  para  que seja  avaliada a

possibilidade de implementação de hospitais regionais voltados especificamente para

o  atendimento  aos  idosos  com  múltiplas  especialidades  médicas,  bem  como

atendimento  por  psicólogo,  nutricionista,  fisioterapeuta,  buscando  prevenção,

tratamento e internação, desafogando os demais hospitais locais e regionais,  com

aumento de leitos e tratamento mais especializado e atencioso com os idosos;

nº  3.141/2015,  do  deputado Isauro  Calais,  em  que solicita  seja  encaminhada  à

Secretaria  de  Estado de Saúde pedido  de  providências  para  que seja  avaliada a

criação de centros de atenção à pessoa com transtorno do espectro autista;

nº 3.142/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde cópia da correspondência recebida pela Comissão de

Saúde, do presidente da Câmara Municipal de Rio Piracicaba, contendo moção de

repúdio em razão da interrupção temporária das cirurgias eletivas dos municípios do

interior do Estado pelo TFD-BH;

nº 3.143/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a grave situação da saúde do Município de Rio Piracicaba;

nº 3.144/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  ouvir  a  explanação  do  trabalho  que  vem  sendo  desenvolvido  pela

Associação Ação Solidária às Pessoas com Câncer, com sede em Belo Horizonte, e

que aguarda o título de utilidade pública através do Projeto de Lei nº 1.553/2015;

nº 3.145/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  debater  a  pauta  de  reivindicações  do  Movimento  Fórum

Minas/ONGs/AIDS, cujo objetivo é fomentar políticas de assistência e promoção da

saúde e ações de prevenção das DST, HIV/AIDS e hepatites virais, em conjunto com

organismos governamentais de enfrentamento dessas epidemias.
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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, 20 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/8/2015

Às 8h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Roberto Andrade e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Felipe Attiê, por

indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Estão presentes,

também, a deputada Marília Campos e os deputados Dilzon Melo, Hely Tarqüínio,

Dalmo Ribeiro Silva, Wander Borges, Léo Portela, Anselmo José Domingos, Cássio

Soares,  Glaycon  Franco  e  Nozinho.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Antônio Carlos Arantes, 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 conhecer os projetos para o Aeroporto de Confins

a  curto,  médio  e  longo  prazo,  com  a  diretoria  da  BH  Airport,  concessionária

responsável pela gestão do aeroporto, e a discutir e votar proposições da comissão. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Patrícia

Coutinho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis; e os Srs. Paulo

Cézar Souza Rangel, diretor-presidente da BH Airport; Anderson Rocha, presidente

do Belo  Horizonte  Convention  & Visitors  Bureau;  e Eduardo Maya,  gastrônomo e

proprietário do Centro Culinário e criador do Projeto Aproxima, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  deputado Antônio  Carlos  Arantes,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
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proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

3.147/2015, da deputada Marília Campos e dos deputados Antônio Carlos Arantes,

Cássio Soares, Wander Borges, Roberto Andrade, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo,

Anselmo José Domingos, Léo Portela, Nozinho, Hely Tarqüínio e Glaycon Franco, em

que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedido de

providências  para que agilize o processo de licenciamento ambiental  referente ao

empreendimento  de  expansão  dos  terminais  de  passageiros  do  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves.

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 agosto de 2015.

Antônio Carlos Arantes, presidente – Felipe Attiê – Roberto Andrade.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/8/2015

Às  10h9min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  deputada  Rosângela  Reis

(substituindo o deputado Emidinho Madeira, por indicação da liderança do BMM) e os

deputados Fabiano Tolentino e Nozinho, membros da supracitada comissão. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Fabiano  Tolentino,  declara  aberta  a

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

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

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. 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 1.821 a 1.825/2015. Passa-se

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

proposições da comissão. É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o

Requerimento nº 3.146/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater
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o processo de estadualização da Ceasa Minas, a que se refere o Projeto de Lei nº

1.295/2015, considerando os entraves legais e operacionais a serem enfrentados e a

perspectiva  de  atendimento  aos  usuários.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

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

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Nozinho.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

21/8/2015

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  Professor Neivaldo e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o deputado

João Leite, por indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão.

Está  presente,  também,  o  deputado Tony Carlos.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Sargento  Rodrigues,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

debater o aumento significativo dos índices de violência e criminalidade no Município

de  Conceição  das  Alagoas,  bem  como  a  falta  de  efetivo  policial.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Roseli Costa, vice-

presidente da Câmara Municipal de Conceição das Alagoas, e os Srs. Celson Pires

de Oliveira, prefeito municipal de Conceição das Alagoas; Júlio César Dias Campos,

presidente da Câmara Municipal de Conceição das Alagoas; Ten.-Cel.PM Waldemir

Soares Ferreira, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, representando Marco

Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais; Ten.

PM Charles Frank Ferreira, comandante do 5º Pelotão da PM; Francisco Eduardo

Gouvea  Motta,  delegado-geral  de  Polícia  Civil  em  Uberaba,  representando

Wanderson Gomes da Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Marco

Antônio Macedo Ferreira, juiz titular da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais

da Comarca de Conceição das Alagoas; Cláudio Renato Onda, delegado de polícia,

que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento
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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.

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

requerimentos:

nº  3.161/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Professor  Neivaldo,  Luiz

Humberto Carneiro e Tony Carlos, em que solicitam seja encaminhado ao Tribunal de

Justiça pedido de providências para a construção de um novo fórum na Comarca de

Conceição das Alagoas;

nº  3.162/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Professor  Neivaldo,  Luiz

Humberto Carneiro e Tony Carlos, em que solicitam seja encaminhado ao Comando-

Geral da Polícia Militar pedido de providências para elevar o pelotão do Município de

Conceição das Alagoas ao nível de Companhia;

nº  3.163/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Professor  Neivaldo,  Luiz

Humberto Carneiro e Tony Carlos, em que solicitam seja encaminhado ao Comando-

Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  aumentar  o  contingente  de

policiais militares no Município de Conceição das Alagoas;

nº  3.164/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Professor  Neivaldo,  Luiz

Humberto Carneiro e Tony Carlos, em que solicitam seja encaminhado ao governador

do Estado pedido de providências para a instalação de câmeras de segurança nas

vias  públicas  do  Município  de  Conceição das Alagoas,  em parceria  com o  poder

público municipal;

nº  3.165/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Professor  Neivaldo,  Luiz

Humberto Carneiro e Tony Carlos, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da

Polícia Civil  pedido  de  providências  para  aumentar  o  efetivo  de  policiais  civis  no

Município  de  Conceição  das  Alagoas,  bem  como  para  instalar  atendimento  na

delegacia de Polícia Civil em regime de plantão, nos finais de semana;

nº  3.166/2015,  dos  deputados Tony Carlos,  Luiz  Humberto Carneiro e Sargento

Rodrigues, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de
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providências para aumentar o investimento em segurança pública e para melhorar o

aparato policial  civil  e militar no Estado, tendo em vista a sensível diminuição dos

investimentos do Estado tanto para a Polícia Civil quanto para a Militar;

nº 3.167/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Luiz Humberto Carneiro e Tony

Carlos, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão

pedido de providências para aumentar o investimento em segurança pública e para

melhorar  o  aparato  policial  civil  e  militar  no  Estado,  tendo  em  vista  a  sensível

diminuição dos  investimentos  do  Estado  tanto  para  a  Polícia  Civil  quanto  para  a

Militar;

nº 3.168/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Tony Carlos e Luiz Humberto

Carneiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido

de providências para aumentar o investimento em segurança pública e para melhorar

o aparato policial civil e militar no Estado, tendo em vista a sensível diminuição dos

investimentos do Estado tanto para a Polícia Civil quanto para a Militar;

nº 3.169/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Tony Carlos, Professor Neivaldo

e Luiz Humberto Carneiro, em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da

Polícia Militar pedido de providências para realizar operações conjuntas das polícias

civil e militar para repressão qualificada dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal

de arma de fogo, no Município de Conceição das Alagoas, bem como para diligenciar

junto ao Poder Judiciário local solicitando a expedição de mandados de prisão de

criminosos contumazes;

nº  3.170/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Professor  Neivaldo,  Luiz

Humberto Carneiro e Tony Carlos, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da

Polícia Civil pedido de providências para realizar operações conjuntas das polícias

civil e militar para repressão qualificada dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal

de arma de fogo, no Município de Conceição das Alagoas, bem como para diligenciar

junto ao Poder Judiciário local solicitando a expedição de mandados de prisão de

criminosos contumazes;

nº 3.171/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada

manifestação  de  aplauso  ao  policial  legislativo  Valdir  Israel  da  Silva,  lotado  na

Gerência de Polícia Legislativa, pelos 36 anos de relevantes serviços prestados nesta
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Casa Legislativa, garantindo a ordem e a segurança e sendo cumpridor dos seus

deveres funcionais com compromisso;

nº  3.172/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para que o 3º Pelotão da PM da 79ª

Cia. da PM da 20ª Cia. PM Ind., da cidade de Muzambinho, seja elevado à condição

de companhia;

nº  3.173/2015,  do  deputado Isauro  Calais,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja doada uma van ao

Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal,  a  fim  de  facilitar  a  prestação  dos

serviços dessa instituição;

nº  3.174/2015,  do  deputado Isauro  Calais,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  incluir,  de  forma

permanente, no orçamento dessa Secretaria a destinação de recursos ao Conselho

de  Criminologia  e  Política  Criminal,  para  auxiliar  a  prestação  de  serviços  dessa

instituição;

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Celise Laviola – João Leite – Professor Neivaldo

– Cabo Júlio.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/8/2015

Às 9h44min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Arnaldo Silva e Elismar Prado, membros da supracitada comissão. Estão presentes,

também, os deputados Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva e Wander Borges.

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 da ata da reunião 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 assistência integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla
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em processo de envelhecimento que não possui tutela familiar  e a discutir e votar

proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Conped; Natália Inês Costa, diretora do

Centro Especializado Nossa Senhora d´Assumpção – Censa – Betim; Sílvia Lima,

vice-presidente da Apae Pará de Minas; Isabela Cristina Capanema, representante da

Apae Pará de Minas; e Adriane Cristina da Cruz, presidente da Associação Mães Que

Informam; e os  Srs.  David Mello  de  Jesus,  coordenador  de Atenção à  Saúde da

Pessoa  com  Deficiência,  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde;  Romerito  da  Costa

Nascimento, coordenador especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência

da  Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos,  Participação  Social  e  Cidadania;

Eduardo Barbosa, deputado federal e presidente da Federação das Apaes do Estado

de Minas Gerais; e João Batista Ribeiro, vereador da Câmara Municipal de Oliveira,

que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  como  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

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

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Bonifácio Mourão – João Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 25/8/2015

Às 15h17min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio Mourão e João Leite (substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da

liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o  presidente,  deputado  Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado João Leite,  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 eleger o vice-

presidente.  Registra-se  a  candidatura  do  deputado  Bonifácio  Mourão  para  vice-

presidente. Após votação nominal, é eleito para vice-presidente, por unanimidade, o

deputado Bonifácio Mourão, que é empossado pelo presidente. 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 agosto de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Bonifácio Mourão – Elismar Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 361/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, a proposição de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no  665/2011,  tem  por  objetivo  instituir  a

Semana Estadual de Prevenção ao Câncer de Próstata.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  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

O Projeto  de  Lei  nº  361/2015  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  Estadual  de

Prevenção  ao  Câncer  de  Próstata,  a  ser  realizada,  anualmente,  na  semana  do

segundo domingo de abril, Dia Mundial do Combate ao Câncer, com o objetivo de

esclarecer e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce

dessa enfermidade.

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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Inicialmente,  é  importante  observar  que  câncer  é  designação  para  neoplasia

maligna, um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento

descontrolado, autônomo e anormal de células que reduzem ou perdem a capacidade

de se diferenciar e invadem tecidos e órgãos como próstata, boca, intestino, pulmão,

colo  de  útero,  estômago  e  pâncreas.  Em  decorrência  disso,  o  diagnóstico  e  o

tratamento têm características específicas para cada caso, mas os cuidados com a

prevenção, a escolha de um modo de vida saudável e as orientações gerais para os

pacientes e familiares são comuns.

Frente à gravidade de todas as faces dessa enfermidade, mais adequado do que

instituir uma semana para o esclarecimento de um único de seus tipos é estabelecer

uma data para a disseminação de informações sobre a prevenção e o combate do

câncer em geral. Nesse sentido, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final

deste  parecer,  que  institui  o  Dia  de  Prevenção  e  Combate  ao  Câncer,  a  ser

comemorado em 27 de novembro, para coincidir com o Dia Nacional de Combate ao

Câncer,  possibilitando  a  soma  de  esforços  estadual  e  federal  envidados  para

esclarecer a população sobre o tema.

Ressalte-se, ainda, que alguns dispositivos da proposição de lei em análise contêm

impropriedades e não devem ser mantidos, como o parágrafo único do art. 1º, que

determina a inserção da data no calendário oficial do Estado, pois, uma vez que este

inexiste,  a data  será incluída automaticamente  nas atividades do órgão do Poder

Executivo a que o tema seja afeito após a edição da norma.

Com  efeito,  após  a  publicação  desta  lei,  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

inscreverá  a  data  em  suas  atividades,  com  o  planejamento  das  ações  a  serem

executadas, e as despesas decorrentes dessas atividades correrão por conta de sua

dotação orçamentária. Portanto, é desnecessário comando legal indicando as ações

que o poder público deve realizar, assim como referência à dotação orçamentária.

Outro ponto é  a  autorização para que o Poder  Executivo  celebre convênios  ou

parcerias, pois, de acordo com o inciso XVI do art. 90 da Constituição do Estado,

essa é uma das competências privativas do governador. A exigência de autorização

legislativa para esse caso foi declarada inconstitucional pela ADI nº 165, de 1997.

Com relação à análise jurídica, destacamos que a instituição de data comemorativa
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pode ser objeto de disciplina por parte de quaisquer dos estados componentes do

sistema federativo, uma vez que a matéria não se insere entre as reservadas à União,

relacionadas no art. 22, nem aos municípios, no art. 30.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à matéria ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 361/2015 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer, a ser realizado

anualmente em 27 de novembro.

Parágrafo único – Na data a que se refere o caput deste artigo, serão desenvolvidas

atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  sobre  a  prevenção  e  o

tratamento da doença.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Bonifácio  Mourão  –  Luiz

Humberto Carneiro – Cristina Corrêa – Cabo Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.213/2015

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 3.913/2015, tem por objetivo instituir a Semana

Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 1.213/2015 tem por finalidade instituir a Semana Estadual de

Conscientização,  Prevenção  e  Combate  ao  Bullying e  ao  Ciberbullying,  a  ser

realizada anualmente na segunda semana do mês de outubro.

O  autor  da  matéria,  em  sua  justificação,  esclarece  que,  segundo  a  Pesquisa

Nacional  da  Saúde  do  Escolar  –  Pense  –,  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística, os profissionais da educação, estudantes e pais vêm se surpreendendo

com diversas manifestações de violência entre os diferentes atores sociais na escola.

O  bullying compreende  comportamentos  com  diversos  níveis  de  violência,

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

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

discriminação.

O  ciberbullying ocorre  quando  essa  prática  envolve  o  uso  de  tecnologias  de

informação e comunicação, com mensagens difamatórias ou ameaçadoras circulando

por e-mails, sites, blogs ou redes sociais. Isso tem se tornado cada vez mais comum,

principalmente, entre os jovens.

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

consubstanciada  no  projeto  sob  comento.  Em  decorrência  disso,  não  há  óbice  à

deflagração do processo legislativo por membro desta Casa no caso em apreço.
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Contudo, é importante observar que o art. 2º da proposição determina que, durante

a semana que se pretende instituir, serão desenvolvidas ações nas escolas públicas,

palestras, debates e seminários, entre outros eventos relacionados ao tema.

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

esvaziaria a atuação institucional desse Poder, contrariando o princípio constitucional

citado.

Em  decorrência  dessa  constatação,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a

Emenda nº 1, com a finalidade de suprimir o art. 2º.

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  1.018/2015,  de  autoria  do

deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  que  institui  o  Dia  de  Conscientização  sobre  o

Bulllying, 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 1.213/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Cristina Corrêa – Cabo Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.375/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.352/2011, tem por objetivo dar denominação

ao trecho da Rodovia MG-129 que especifica, localizado no Município de Ouro Preto.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2015  e  distribuída  às

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

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 17/6/2015, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art.

301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações  Institucionais,  a fim  de que o  órgão enviasse a  esta  Casa informações

sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.375/2015 tem por escopo dar a denominação de Avenida JN –

José Nunes ao trecho da Rodovia MG-129 compreendido entre o Km 128 e o Km

132,  ligando  o  Distrito  de  Antônio  Pereira  à  Vila  Residencial  Antônio  Pereira,

localizado no Município de Ouro Preto.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República; e as que são reguladas pelo município estão previstas no

art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

local  e  suplementar  as  legislações  federal  e  estadual  para  atender  às  suas

peculiaridades. Para delimitar a competência do estado membro, o § 1° do art. 25 lhe

faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos pode ser objeto de

disciplina jurídica por parte do estado membro.

Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que, além de atribuir ao Legislativo

a competência de dispor sobre a matéria, determina que a escolha recairá em nome

de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços à coletividade, em evento

de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras referências às tradições

históricas e culturais do Estado.
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Ademais,  a  Constituição Mineira  não inseriu  o  assunto  no domínio  da  iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Vale ressaltar que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais

enviou a nota técnica de 14/5/2015, do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas  Gerais,  em que  essa autarquia  manifestou-se favoravelmente  à

pretensão da matéria em análise, uma vez que o referido segmento rodoviário não

possui denominação oficial.

Entretanto,  é  preciso  observar  que  o  termo  “avenida”  refere-se  a  via  urbana,

geralmente mais larga do que uma rua, característico de próprios públicos municipais,

integrante  do  plano  diretor  de  desenvolvimento  urbano,  que  contém  normas  de

edificação,  loteamento,  zoneamento  e  diretrizes  urbanísticas  convenientes  à

ordenação de seu território. Já as vias destinadas ao tráfego de veículos pertencentes

ao  Estado,  que  ultrapassam  os  limites  de  um  ou  mais  municípios,  devem  ser

denominadas rodovias.

Não  se  trata  apenas  de  uma  questão  de  denominação,  mas  de  identificar  a

natureza  do próprio  público,  o  que determina seu tratamento perante  os  poderes

públicos e o responsável por sua manutenção e conservação.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer,  para  adequar  a  nova  denominação  do  trecho  da  Rodovia  MG-129

especificado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.375/2015 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  denominado  Rodovia  JN  –  José  Nunes  o  trecho  da  MG-129

compreendido entre o Km 128 e o Km 132, localizado no Município de Ouro Preto.”.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Cristina Corrêa, relatora – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.400/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  deputada Ione Pinheiro,  a  proposição em epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.606/2011, visa dar a denominação de Victor

Belfort  Arantes  Filho  ao  trecho  rodoviário  que  liga  o  Município  de  Pequeri  ao

Município de Santana do Deserto.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 1º/7/2015, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art.

301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações  Institucionais  para  que esta  enviasse informações  sobre  o trecho a  ser

denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 1.400/2015 tem por finalidade dar a denominação de Victor

Belfort  Arantes  Filho  ao  trecho  rodoviário  que  liga  o  Município  de  Pequeri  ao

Município de Santana do Deserto.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo município estão previstas no art. 30; e ao estado membro

cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das matérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do estado membro.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
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Institucionais  enviou  a Nota  Técnica Jurídica  nº  373,  da Secretaria  de  Estado de

Transportes e Obras Públicas, informando que, segundo a nota técnica de 14/5/2015,

do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, o segmento

é um trecho municipal, fora da circunscrição dessa autarquia. Como o município é

detentor de autonomia política, administrativa e financeira, sendo ente federativo de

grande relevância, compete ao legislador municipal dar sua denominação.

Portanto, a rodovia em questão pertence ao patrimônio municipal, não integra a

malha  rodoviária  estadual  e,  por  consequência,  não  cabe  ao  Estado  dar-lhe

denominação.

A par dessas constatações, a proposição de lei em exame dispõe sobre bem que

refoge à competência do Estado, pelo que possui vício intransponível e não pode

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.400/2015.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –

Bonifácio Mourão – Cristina Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.522/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Cássio Soares, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.665/2014, visa declarar de utilidade pública a

Associação de Familiares e Apoio a Dependentes Químicos do Brasil – Palet –, com

sede no Município de Guaxupé.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015  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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.522/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Familiares e Apoio a Dependentes Químicos do Brasil – Palet –, com

sede no Município de Guaxupé.

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 prevê 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 1.522/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro – Cristina

Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.793/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei no 720/2011, tem por objetivo instituir o Dia do

Auditor Fiscal da Receita Estadual.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/5/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado examinar, em caráter preliminar, os aspectos jurídicos,
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constitucionais e legais da proposição, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.793/2015 pretende instituir o Dia do Auditor Fiscal da Receita

Estadual de Minas Gerais, a ser comemorado, anualmente, em 21 de setembro.

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.

Com  referência  à  atividade  legislativa,  a  Constituição  da  República,  no  art.  22,

enumera  as  matérias  sobre  as  quais  a  competência  de  legislar  está  reservada

privativamente  à  União  e,  no  art.  30,  indica  aquelas  que,  por  versarem  sobre

questões  de  interesse  local,  devem  ser  tratadas  pelos  municípios.  Ao  estado,

segundo o § 1º  do art.  25, ficam reservadas as competências que não lhe sejam

vedadas. Infere-se, à luz dos dispositivos mencionados, que o estado membro pode

legislar sobre o tema em análise.

No que concerne ao exame da competência de deflagração do processo legislativo,

esclarecemos que o art. 66 da Carta Mineira não relaciona o assunto em questão

como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes

Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Portanto, não

há óbice à sua apresentação por membro desta Casa.

No entanto,  cabe-nos destacar  o  parágrafo único do art.  1º  da proposição,  que

determina  que  os  órgãos  públicos  responsáveis  pela  coordenação  e  pela

implementação  da  Política  Estadual  da  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação

Tributária ficarão incumbidos de realizar e divulgar campanhas e eventos que visem à

valorização do profissional auditor fiscal da Receita Estadual perante a sociedade,

contém impropriedade que deve ser sanada.

De acordo com a alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, é

matéria de iniciativa privativa do governador a criação, estruturação e extinção de

Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta. Dessa

forma, o referido dispositivo, ao criar atribuição para órgãos da administração direta

do Estado, estabelece mandamento que se insere no campo de iniciativa reservada

ao chefe do Executivo.
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Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, a ser formalizada na parte

conclusiva deste parecer, que suprime o parágrafo único do art. 1º do projeto.

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 1.793/2015 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  –  Isauro  Calais  –

Bonifácio Mourão – Cristina Corrêa – Cabo Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.886/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública o Sport  Clube Vila Maria, com sede no Município de

Lagoa Santa.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015  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 1.886/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Sport Clube Vila Maria, com sede no Município de Lagoa Santa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 66, § 1º, determina

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de

entidades assistenciais de caráter filantrópico; e o art. 77 impede a remuneração das

atividades de seus diretores e conselheiros.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.886/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Bonifácio Mourão –

Cristina Corrêa – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.890/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Geisa Teixeira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  o  Núcleo  de  Capacitação  para  a  Paz  –  Nucap –,  com sede no

Município de Varginha.

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 1.890/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo de Capacitação para a Paz – Nucap –, com sede no Município de Varginha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art.  21, § 2º, impede a

remuneração  das  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,

instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título; e o art.

43,  letra  “b”,  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, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.890/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto,  presidente e relator – Luiz Humberto Carneiro – Cristina Corrêa –

Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.906/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Professor Neivaldo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir a Comenda Educador Paulo Freire.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia e à Mesa

da Assembleia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos

relacionados com a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade, nos termos do

art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.906/2015 institui a Comenda Educador Paulo Freire, com a

finalidade de homenagear os profissionais da educação que tenham se destacado em
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trabalhos  e  ações  relevantes  em  prol  da  educação  no  Estado,  a  ser  entregue,

anualmente,  no  dia  15  de  outubro,  como  parte  das  comemorações  do  Dia  do

Professor.

A  proposição  estabelece  que  serão  agraciados  78  homenageados,  sendo  77

indicados pelos deputados em exercício e um pelo chefe do Poder Executivo; que os

homenageados  receberão  diplomas  assinados  pelo  presidente  da  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais e pelo autor da indicação; e que esta Casa manterá a

relação de todos os agraciados, que deverá também ser publicada no órgão oficial do

Estado. Por fim, prevê que as despesas correrão por conta de verbas próprias, a

serem  consignadas  nos  orçamentos  dos  exercícios  financeiros  desta  Assembleia

Legislativa.

Inicialmente, reafirmamos que compete a este órgão colegiado somente o exame

da  admissibilidade  da  matéria,  considerando  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade.  Desse  modo,  à  comissão  relacionada  ao  mérito

caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas

propostas pelo projeto, considerando-se, inclusive, o Projeto de Lei nº 1.688/2015, de

autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, que institui o Prêmio Destaque Escolar

Tristão da Cunha, que se encontra em tramitação.

Com relação ao exame da competência legislativa, o art.  22 da Constituição da

República  enumera as  matérias  exclusivas  da  União,  e  o  art.  30  estabelece que

compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a

legislação  federal  e  estadual.  Cabe  ao  estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  as

competências  que  não  lhe  sejam  vedadas  pelo  Texto  Constitucional.  Como  a

instituição de prêmios não está relacionada nos citados dispositivos, compreende-se

que pode ser considerada como competência legislativa remanescente dos estados

federados.

Ademais, o art. 66 da Constituição Mineira não fixa a matéria como reservada à

iniciativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Ministério Público e do Tribunal de Contas. É, portanto, adequada a deflagração

do processo legislativo por membro desta Casa no caso em apreço.

Embora não haja óbices à tramitação do projeto, a proposição em exame apresenta

impropriedades que devem ser sanadas.
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Como a homenagem relaciona-se com a área da Educação,  um dos pilares da

administração do Estado, é preciso observar o inciso XVII do art. 90 da Constituição

Mineira,  que  relaciona  como  competência  privativa  do  governador  conferir

condecorações e distinções honoríficas. Em razão disso, é necessário prever que a

referida comenda será entregue pelo chefe do Poder Executivo.

Outro ponto que merece atenção é a indicação anual  dos homenageados pelos

membros do Poder Legislativo e pelo chefe do Executivo. Uma importante diretriz de

todos  os  atos  emanados  da  administração  pública  deve  ser  o  princípio  da

impessoalidade,  pelo  qual  se  entende que os  agentes  públicos  devem agir  tendo

como finalidade o interesse geral e não o seu próprio ou de terceiros. Agir de forma

impessoal é buscar a finalidade pública, sem prejudicar ou beneficiar determinadas

pessoas, uma vez que é o interesse de todos que deve nortear o comportamento

tanto do legislador quanto do administrador público.

Para evitar o caráter pessoal na escolha dos agraciados, é preciso voltar aos limites

próprios da norma legal, que se caracteriza por comandos gerais e abstratos. Assim,

a Comenda Educador Paulo Freire deve ser administrada por uma comissão, a ser

designada  pelo  governador  do  Estado,  que  estabelecerá  o  regulamento  da

homenagem e fará os exames necessários para a determinação dos agraciados.

Em decorrência da previsão da existência dessa comissão, torna-se desnecessário

estabelecer, na lei que se pretende editar, os atos administrativos comuns a esse tipo

de homenagem, como a determinação da autoridade que assinará o diploma a ser

entregue, a inscrição em livro especial, a publicação da relação dos agraciados e a

especificação da cerimônia de entrega da comenda.

Esses comandos devem ser suprimidos por serem 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. Como a atividade legislativa

opera no plano da abstração e da generalidade, não lhe cabe avançar a ponto de

pormenorizar  a  ação  administrativa,  esvaziando  a  atuação  institucional  do  Poder

Executivo e contrariando o princípio constitucional citado.

Por fim, é importante lembrar que, após a publicação da lei,  o Estado incluirá a

organização  da  premiação  proposta  em  suas  atividades,  planejando  as  ações  a
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serem executadas, sendo que as despesas decorrentes dessas atividades correrão

por  conta da dotação orçamentária do órgão que as realizar.  Portanto, também é

desnecessário o comando que prevê a dotação orçamentária.

Por tais razões, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a

finalidade de corrigir as imperfeições apontadas e promover a adequação do texto do

projeto de lei à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.906/2015 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Comenda Educador Paulo Freire.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica instituída a Comenda Educador Paulo Freire, com a finalidade de

homenagear os profissionais da educação que tenham se destacado em trabalhos e

ações relevantes em prol da educação no Estado.

Art.  2º  –  A  Comenda  Educador  Paulo  Freire  será  entregue  anualmente,  pelo

governador do Estado, no dia 15 de outubro, como parte das comemorações do Dia

do Professor.

Art. 3º – A Comenda Educador Paulo Freire será administrada por uma comissão a

ser designada pelo governador do Estado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio – Cristina Corrêa

– Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.939/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição de lei em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 285/2011, visa declarar de utilidade pública a

Associação Tropeiros da Estrada Real – Ater –, com sede no Município de Itabirito.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/6/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.
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Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar do projeto 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 1.939/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Tropeiros da Estrada Real – Ater –, com sede no Municípío de Itabirito.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.12, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,

no art. 33, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio líquido remanescente

será  transferido  a  outra  pessoa  jurídica,  que  tenha,  preferencialmente,  o  mesmo

objetivo da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.939/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto,  presidente e relator – Luiz Humberto Carneiro – Cristina Corrêa –

Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.944/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, a proposição em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a  Associação dos  Ferroviários  Inativos,  Ativos e  Pensionistas  de

Santos Dumont, com sede no Município de Santos Dumont.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  12/6/2015  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência Social e da Ação

Social.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar do projeto 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 1.944/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Ferroviários Inativos, Ativos e Pensionistas de Santos Dumont, com

sede no Município de Santos Dumont.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas. Na hipótese de

dissolução  da  entidade,  o  patrimônio  remanescente  será  revertido  a  instituição

congênere, nos termos do art. 61 do Código Civil.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.944/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais – Cristina

Corrêa – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.946/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ricardo Faria, o projeto de lei em epígrafe visa instituir a

Semana do Agente Comunitário de Saúde e de Endemia no Estado de Minas Gerais.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/6/2015  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, em cumprimento do disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.946/2015 tem como finalidade instituir a Semana do Agente

Comunitário de Saúde e de Endemia no Estado, a ser realizada, anualmente, entre os

dias 4 e 11 de outubro, com o objetivo de valorizar esses profissionais, incentivar seu

aperfeiçoamento  profissional  e  conscientizar  a  população  sobre  a  relevância  do

trabalho por eles desenvolvido.

Inicialmente, reafirmamos que compete a este órgão colegiado somente o exame

da  admissibilidade  da  matéria,  considerando  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade.  Desse  modo,  à  comissão  relacionada  ao  mérito

caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas

propostas pelo projeto, considerando-se, inclusive, o Projeto de Lei nº 160/2015, de

autoria do deputado Fred Costa, que institui o Dia Estadual do Agente Comunitário.

Com relação ao exame da competência legislativa, o art.  22 da Constituição da

República determina que à União cabe legislar privativamente sobre as matérias em

que predomina o interesse nacional; e, aos municípios, sobre assuntos de interesse

local, conforme preceitua o inciso I do art. 30. Ao estado membro, de acordo com o §

1º  do  art.  25,  estão  reservadas  as  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo

privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia  e  dos  titulares  do  Executivo,  do 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  iniciativa  do

processo legislativo.
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Entretanto, o projeto possui inadequações, pois prevê que, na semana instituída, a

Secretaria de Estado de Saúde promoverá atividades específicas, como palestras,

cursos e campanhas.

Ressalte-se que, na Constituição Mineira, a alínea “f” do inciso III do art. 66 reserva

ao governador a iniciativa de proposições que tratem da organização dos órgãos da

administração pública; e o inciso XIV do art. 90 assegura ao chefe do Executivo a

competência  privativa  para  dispor  sobre  a  organização  e  o  funcionamento  da

administração pública. O desrespeito à divisão constitucional  das funções estatais

afronta a separação dos Poderes prevista no art. 2º da Constituição da República. Em

decorrência  disso,  não  cabe  à  norma  legal  indicar  as  atividades  a  serem

desenvolvidas pelo Poder Executivo.

Outro ponto a ser observado é que, atualmente, não há um calendário oficial no

Estado,  conforme mencionado  na  proposição,  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.

Com relação aos profissionais a serem homenageados na semana a ser instituída,

cabe ressaltar que a Lei Federal nº 11.350, de 2006, prevê a existência, no âmbito do

Sistema Único  de Saúde,  de  dois  agentes comunitários:  o de  saúde,  que exerce

atividades  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  da  saúde,  mediante  ações

domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas; e o de combate a endemias,

que cuida da vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde.

Em  vista  dessas  considerações,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o

Substitutivo nº 1, que tem como finalidade corrigir as imprecisões técnicas apontadas

e o nome dos profissionais a serem homenageados.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.946/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Semana  Estadual  do  Agente  Comunitário  de  Saúde  e  de  Combate  a

Endemias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual do Agente Comunitário de Saúde e de

Combate a Endemias, a ser realizada, anualmente, a partir do dia 4 de outubro.

Parágrafo único – A semana de que trata o  caput tem como objetivo valorizar os

Agentes  Comunitários  de  Saúde  e  de  Combate  a  Endemias;  incentivar  seu

aperfeiçoamento  profissional  e  conscientizar  a  população  sobre  a  relevância  do

trabalho por eles desenvolvido.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente e relator – Luiz Humberto Carneiro – Bonifácio Mourão –

Isauro Calais – Cristina Corrêa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.987/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da

Limeira – Acafamil –, com sede no Município de Campo Belo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/6/2015  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 1.987/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  dos Agricultores  Familiares  da Limeira  – Acafamil  –,  com

sede no Município de Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

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 1.987/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Bonifácio Mourão –

Cristina Corrêa – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 425/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Paulo Guedes, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.186/2014, tem por objetivo dar nova redação

ao art. 1º da Lei nº 20.847, de 7 de agosto de 2013, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição, em seus aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 28/4/2015, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301 do

Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais, para que esta se manifestasse sobre a pretendida alteração.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
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Fundamentação

A Lei  nº  20.847,  de  2013,  autorizou o Poder  Executivo a doar  ao Município de

Brasília de Minas área de 4.997,80m², a ser desmembrada de imóvel com área de

8.193,60m², situado na Av. Rui Barbosa, s/n°, Centro, naquele município, para ser

destinada ao funcionamento de escola municipal.

Pretende o Projeto de Lei nº 425/2015 dar nova redação ao art. 1º dessa norma,

alterando a finalidade prevista em seu parágrafo único, para assegurar que o imóvel

possa  ser  utilizado,  não  apenas  para  o  funcionamento  da  escola  municipal,  mas

também para a construção de um posto de saúde, uma farmácia popular, um centro

administrativo e um centro de referência de assistência social.

É  importante  observar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de

observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública,

prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em

que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de

normas dessa natureza, em obediência ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art.

17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda é constatada nas

cláusulas de destinação e de reversão.

Nota-se que continua em vigência o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, iniciado em 2013 e com término previsto para 2018, para

que o donatário dê ao bem a finalidade indicada no parágrafo único do art. 1º da Lei

nº  20.847, de 2013. Por tal  razão,  será alterado apenas o parágrafo único de tal

dispositivo, não havendo necessidade de apresentação de nova cláusula de reversão

do imóvel ao patrimônio do doador.

Por  fim,  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais

encaminhou a esta Casa a Nota Técnica nº 16/2015, da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, posicionando-se favoravelmente à alteração desejada, uma

vez que a finalidade pública atribuída ao bem está preservada e a alteração poderá

beneficiar ainda mais a comunidade local.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que altera apenas o parágrafo único do art. 1º

da Lei nº 20.847, de 2013.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 425/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o parágrafo único do art. 1° da Lei nº 20.847, de 7 de agosto de 2013, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O parágrafo único do art. 1° da Lei nº 20.847, de 7 de agosto de 2013,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

Parágrafo único – A área a que se refere o caput será destinada à construção de

uma escola municipal,  de um posto de saúde, de uma farmácia municipal,  de um

centro administrativo e de um centro de referência de assistência social – Cras.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Luiz Humberto Carneiro –

Isauro Calais – Cristina Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 746/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°  1.484/2011,  “proíbe  o  uso,  no  Estado,  de

produtos,  materiais  ou  artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto  ou

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua

composição”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento  Interno,  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.
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Fundamentação

O projeto de  lei  em estudo proíbe  o uso,  no Estado,  de produtos,  materiais  ou

artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto. A citada proibição

estende-se à utilização de outros minerais que contenham acidentalmente o amianto

em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra-sabão, cuja utilização será

precedida de análise mineralógica que comprove a ausência de fibras de amianto

entre seus componentes.

Cumpre-nos  informar  que  a  Lei  nº  21.114,  de  2013,  já  proíbe  a  importação,  o

transporte,  o  armazenamento,  a  industrialização,  a  comercialização  e  o  uso  de

produtos ou minerais que contenham amianto ou asbesto em sua composição e dá

outras providências.

Com efeito, há que ser destacada a antijuridicidade da proposição pretendida, uma

vez que ela disciplinaria matéria já tratada pela legislação estadual, não introduzindo

nenhuma inovação no mundo jurídico.

Neste aspecto, a doutrina do direito aponta como características essenciais da lei,

do ponto de vista material, a generalidade, a abstração, a obrigatoriedade e o caráter

inovador  no que diz respeito ao ordenamento jurídico no qual  se insere.  Como o

projeto  em  epígrafe  não  apresenta  esse  cunho  inovador,  fica  evidenciada  a  sua

inocuidade, decorrendo daí também a sua antijuridicidade, uma vez que é contrário

ao direito legislar sobre tema já tratado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 746/2015.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Cristina  Corrêa,  relatora  –  Bonifácio  Mourão  –  Luiz

Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.552/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.582/2014,  tem  por  objetivo  alterar  a
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destinação do imóvel  de que trata a Lei  nº  17.497,  de 19 de maio de 2008,  que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição, em seus aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  17/6/2015,  o  relator  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais para que se manifestasse sobre a pretendida alteração.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 17.497 de 2008, autorizou  o Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais  – DER-MG – a  doar  ao  Município  de  Ouro Fino  imóvel

constituído por terreno com área de 4.029,62m2, situado na Rua Rogério Gissoni,

nesse Município, para a instalação do Departamento Municipal de Transportes. Em

seu art. 2º, determinava a reversão do bem ao patrimônio do DER-MG se, no prazo

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

sido dada a destinação prevista.

Pretende  o  Projeto  de  Lei  nº  1.552/2015  alterar  a  finalidade  do  imóvel  doado,

passando a destiná-lo ao funcionamento de uma agência da previdência social, para

atendimento aos segurados daquela comunidade e região.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que o Município de Ouro Fino

procedeu  à  reestruturação  de  seus  serviços  e  centralizou  o  Departamento  de

Transportes em local fora do centro, facilitando o acesso de máquinas pesadas sem

comprometer  o  tráfego  local.  Agora,  pretende  construir  uma agência  do  INSS no

imóvel  doado  pelo  Estado,  para  que  a  população  não  precise  percorrer  longas

distâncias para utilizar-se dos benefícios concedidos pela previdência social.

Em consequência dessa alteração, a proposição em exame estabelece novo prazo

de cinco anos contados da publicação da nova lei, para a concretização da finalidade.
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Ainda revoga erroneamente o parágrafo único do  art.  1º  da Lei  17.497,  de 2008,

quando deveria revogar o art. 2º dessa norma.

É  importante  observar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de

observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública,

prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em

que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de

normas dessa natureza, em obediência ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art.

17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda é constatada nas

cláusulas de destinação e de reversão.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais  encaminhou a  nota técnica  do  DER-MG, de  5/8/2015,  em que essa

autarquia se abstém de opinar sobre o assunto, uma vez que o bem pertence ao

Município  de  Ouro  Fino  e  que a  finalidade a  lhe  ser  dada tem caráter  público  e

beneficiará os moradores daquela localidade.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, o Substitutivo nº 1, para corrigir o dispositivo a ser revogado e

adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.552/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.497, de 19 de maio de 2008,

que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel localizado no Município de Ouro Fino, a que se refere a Lei nº

17.497,  de  19  de  maio  de  2008,  passa  a  destinar-se  ao  funcionamento  de  uma

agência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

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

prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a

destinação prevista no art. 1°.
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Art. 3° – Fica revogado o art. 2º da Lei nº 17.497, de 2008.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João  Alberto,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Luiz  Humberto  Carneiro –

Bonifácio Mourão – Cristina Corrêa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2015

ATAS

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 27/8/2015

Presidência do Deputado Ulysses Gomes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  –

Correspondência:  Mensagem  nº  59/2015  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.805/2015), do governador do Estado – 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.806 a 2.815/2015 – Requerimentos nºs 2.097 a

2.134/2015 – Requerimentos Ordinários nºs 1.991 a 1.995/2015 – Proposições não

Recebidas: Projeto de lei do deputado Anselmo José Domingos e requerimentos da

Comissão  de  Segurança  Pública  e  do  deputado  Cássio  Soares  –  Registro  de

Presença  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Professor  Neivaldo,

Vanderlei Miranda, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos Arantes e Dilzon Melo – 2ª

Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  –  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. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –

Antônio Carlos  Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete

Magalhães  –  Arnaldo Silva  –  Bosco –  Cabo Júlio  – Cássio  Soares  –  Celinho do

Sinttrocel – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro –

Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado

– Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Fred Costa – Geisa

Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Ione

Pinheiro – Isauro Calais – João Alberto – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo

Portela – Marília Campos – Noraldino Júnior – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Vanderlei

Miranda – Wander Borges.
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Abertura

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Às 14h3min, a lista de comparecimento

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

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

o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

– O deputado Professor Neivaldo, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 59/2015*

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia,  projeto  de  lei  que  aprova  o  Plano  Estadual  de  Cultura  e  dá  outras

providências.

A Constituição da República de 1988 prevê, em seu art. 215, § 3º, que deverá ser

estabelecido, por meio de lei, o Plano Nacional de Cultura, definidor de diretrizes,

objetivos, metas e estratégias de implementação, para promover o desenvolvimento

humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

Nesse sentido, foi sancionada a Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010,

que institui o novo Plano Nacional de Cultura – PNC – (2010-2020) e determina que

os entes da federação que aderirem ao PNC deverão elaborar seus planos decenais

em até 1 (um) ano após assinatura do termo de adesão voluntária, em consonância

com as diretrizes, metas e estratégias previstas nacionalmente.

Assim,  tendo  em  vista  o  acordo  de  cooperação  federativa  nº  5.320/0/2013,

denominado de Termo de Adesão do Estado de Minas Gerais ao Sistema Nacional de

Cultura, é que a Secretaria de Estado de Cultura, conjuntamente com o Conselho

Estadual de Cultura de Minas Gerais,  com a Câmara Regional Consultiva,  com o
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Conselho Estadual de Política Cultural e as secretarias afetas, diligenciou no intuito

de elaborar  o  Plano Estadual  de  Cultura  de  maneira mais  plural  e  inclusiva para

estabelecer  as  metas  e  estratégias  estaduais  em  consonância  com  aquelas

elencadas no Plano Nacional de Cultura.

Portanto,  buscando o  alinhamento  com o  PNC,  foram  definidas  novas  metas  e

estratégias para a Cultura nos próximos dez anos no Estado.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.805/2015

Institui o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais.

Art. 1º – Fica instituído o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais, que tem por

finalidade o planejamento e a implementação de políticas culturais, pelo prazo de dez

anos, visando ao desenvolvimento das ações de que tratam os incisos I a VIII do art.

207 da Constituição do Estado, para o período de 2015 a 2025.

Parágrafo único – As estratégias, as ações e as metas contidas no Plano Estadual

de Cultura são as constantes do Anexo desta lei.

Art. 2º – O Plano Estadual de Cultura é um documento transversal e multissetorial,

baseado no entendimento de cultura como expressão simbólica, cidadã e econômica

e contemplando a diversidade cultural e regional do Estado.

Art. 3º – O conjunto de ações e metas do Plano Estadual de Cultura será avaliado

periodicamente  pelo  Conselho  Estadual  de  Política  Cultural,  a  cada  dois  anos,

coincidindo com a Conferência Estadual de Cultura.

Art. 4º – O Plano Estadual de Cultura orientará a formulação dos planos plurianuais,

dos orçamentos anuais e dos planos setoriais, em observância ao disposto no Plano

Nacional de Cultura.

Art. 5º – Foram considerados os seguintes princípios para a elaboração do Plano

Estadual de Cultura de Minas Gerais, em obediência à legislação:

I – a defesa dos direitos culturais;

II – o acesso aos bens culturais;
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III – a valorização, a promoção e a proteção do patrimônio cultural mineiro;

IV – o estímulo à criação, respeitando sua liberdade, à preservação, divulgação,

produção, pesquisa, experimentação, capacitação e fruição artístico-cultural;

V – a descentralização e regionalização da política pública;

VI – a criação de uma política para as artes que estimule a valorização do setor

cultural,  com  atenção  às  atividades  artísticas  profissionais  e  amadoras,  à  cultura

popular,  de  acordo  com  suas  especificidades,  à  cultura  afro-brasileira,  indígena,

circense, entre outras;

VII  –  a cultura  como lugar  de  reafirmação e  diálogo das  diferentes  identidades

culturais;

VIII  –  o mapeamento,  o zoneamento setorial  e  regional  e a sistematização das

informações culturais, como elemento fundamental para o desenvolvimento do plano;

IX  –  a  cultura  como  fator  de  desenvolvimento  humano,  econômico  e  social,

garantindo seu caráter de transversalidade.

Art.  6º  –  Para  analisar  os  desafios,  objetivos  e  estratégias  demandados  da

sociedade civil, esses serão organizados a partir de quatro eixos temáticos no Plano

Estadual  de  Cultura,  que  serão  distribuídos  conforme os  capítulos  constantes  no

Anexo desta lei, sendo eles:

I – cultura e desenvolvimento com participação;

II – política para as artes;

III – patrimônio cultural;

IV – sistemas de financiamento.

Art. 7º – São desafios do Plano Estadual de Cultura:

I – superação da:

a) ausência de capacitação e profissionalização dos gestores culturais;

b) ausência de planos setoriais nos diversos segmentos culturais;

c) ausência de gerenciamento do sistema de dados da cultura no Estado;

d) ausência de ações para a formação de público;

e) descontinuidade dos programas e das ações do Estado já consolidados;

f) vulnerabilidade da continuidade de projetos da sociedade civil;
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g) concentração na captação de recursos para apoio de projetos de lei e do Fundo

Estadual de Cultura;

II – necessidade de:

a) qualificação dos gestores de equipamentos culturais do Estado;

b) profissionalização dos segmentos artísticos e técnicos regulamentados;

c) identificação e otimização do uso dos equipamentos culturais formais e informais

existentes;

d) capacitação artística permanente;

e) criação de uma Política para as Artes, que tenha a valorização do artista como

seu ponto principal;

f) criação de ações para a garantia dos direitos constitucionais dos artistas e grupos

itinerantes;

g)  ampliação  da  visibilidade  da  produção  cultural  regional  nos  veículos  de

comunicação pública;

h) aprimoramento da política de descentralização das ações culturais;

i) ampliação e continuidade das ações para preservação do patrimônio cultural do

Estado;

j) elaboração e implementação de programa estadual do patrimônio imaterial;

k) ampliação de recursos para a realização de programas e projetos de fomento;

l) reestruturação e revisão permanente do Fundo Estadual de Cultura – FEC;

m) reestruturação e revisão permanente da Lei Estadual de Incentivo à Cultura –

LEIC;

n) ampliação e diversificação das fontes e sistemas de financiamento estadual da

cultura.

Art. 8º – O Plano Estadual de Cultura possui os seguintes objetivos:

a) estímulo à capacitação e profissionalização dos gestores culturais;

b) qualificação de gestores públicos da cultura;

c)  promoção  da  profissionalização  dos  segmentos  artísticos  regulamentados  e

organização do setor cultural por meio de políticas públicas adequadas à dinâmica de

cada segmento do setor cultural;

d) criação de planos setoriais por segmento cultural;
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e) implementação de sistema de gerenciamento de dados da cultura regional;

f) otimização do uso dos equipamentos culturais existentes no Estado;

g) formação de público para as artes e a cultura;

h) intensificação das ações da política pública regionalizada para a cultura;

i) capacitação artística;

j) criação de uma política para as Artes;

k)  garantia  dos  direitos  constitucionais  dos  artistas,  técnicos  e  dos  grupos

itinerantes;

l) difusão da produção cultural regional nos veículos públicos de comunicação;

m) consolidação dos programas setoriais;

n) redução do impacto da sazonalidade dos programas e ações da sociedade civil;

o) preservação do patrimônio cultural material do Estado;

p) implementação de política de inventário, registro e salvaguarda de bens culturais

de natureza imaterial;

q) revisão permanente da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o FEC,

com a ampliação, organização e redistribuição dos recursos;

r) aprimoramento da LEIC;

s) desconcentração da captação de recursos para projetos da LEIC e do FEC;

t) ampliação dos recursos para fomento de projetos da cultura no âmbito do Estado;

u) aperfeiçoamento dos sistemas de financiamento e fomento do setor cultural e

criação de fontes de recurso para o Sistema Estadual de Cultura.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

PLANO ESTADUAL DE CULTURA DE MINAS GERAIS

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da lei nº , de de de 2015.)

CAPÍTULO I

CULTURA E DESENVOLVIMENTO COM PARTICIPAÇÃO

ESTRATÉGIA, AÇÕES E METAIS

1  – Criar  parcerias  para  difusão  de  programas  educacionais  de  qualificação

profissional
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1.1 – Identificar os cursos de gestão existentes, tendo como meta 90% (noventa por

cento) dos cursos mapeados.

1.2 – Realizar cadastro de profissionais ligados à área de gestão cultural pública e

privada, tendo como meta 90% (noventa por cento) dos profissionais cadastrados.

1.3 – Realizar convênio com instituições como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro

e Pequenas Empresas – SEBRAE –, Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT – e

congêneres, tendo como meta 90% (noventa por cento) dos convênios firmados.

1.4 – Firmar parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG –,

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES–, Fundação João Pinheiro –

FJP –  e  outras  instituições  de  ensino  para  realizar  cursos  livres  voltados  para  a

formação  e  a  capacitação  de  gestores  culturais,  bem  como  apoiar  iniciativas

independentes  na  área  de  formação  e  disponibilizar  os  técnicos  da  estrutura  da

Secretaria de Estado de Cultura – SEC – para participar dessas atividades, tendo

como meta 90% (noventa por cento) das parcerias firmadas.

1.5 – Fomentar e apoiar  a criação de novos cursos técnicos e de graduação e

expansão dos cursos já existentes no âmbito da cultura, tendo como meta 3 (três)

cursos de graduação e expansão criados.

1.6  –  Criar  critérios  técnicos específicos,  quando da seleção para  ocupação de

cargos públicos de gestão cultural, tendo como meta ato normativo criado pela SEC,

em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG –, e

aprovado pelo Conselho Estadual de Política Cultural – CONSEC.

1.7 – Estabelecer mecanismos técnicos e administrativos que viabilizem recursos e

ou corpo técnico  aos municípios,  tendo como meta 90% (noventa por  cento)  das

macrorregiões atendidas.

2 – Criar programa de qualificação e aprimoramento no âmbito da gestão pública.

2.1  –  Promover  seminários,  palestras  e  cursos  para  qualificação  dos  gestores

públicos, tendo como meta 17 (dezessete) seminários, 17 (dezessete) palestras e 17

(dezessete) cursos ofertados, sendo pelo menos 1 (um) em cada macrorregião do

Estado.

2.2 – Promover parcerias com instituições de ensino para o desenvolvimento de

cursos de qualificação, tendo como meta 3 (três) parcerias firmadas.
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2.3  –  Aprimoramentos  do  plano  de  carreira,  com  base  no  item  1.6,  para  os

profissionais  da  área  da  cultura  no  âmbito  da  SEC,  tendo  como meta  plano  de

carreira 90% (noventa por cento) instituído.

2.4 – Destinar recursos e corpo técnico para  a  qualificação de gestores públicos,

tendo como meta a alocação de 1% (um por cento) do orçamento de custeio da SEC

para a qualificação de gestores.

3 – Realizar ações de estímulo à profissionalização em todo o Estado.

3.1 – Sensibilizar a população sobre a profissão de artista e técnico, como proposto

na declaração final do Congresso Mundial da Organização das Nações Unidas para a

Educação,  Ciência  e  Cultura  –  UNESCO  –  sobre  a  aplicação  da  recomendação

relativa à condição do artista, de 1980, tendo como meta 17 (dezessete) campanhas

de sensibilização realizadas, sendo pelo menos 1 (uma) em cada macrorregião do

Estado.

3.2 – Apoiar a criação de oportunidades de 1º trabalho no mercado, tendo como

meta pelo menos 1 (uma) parceria por ano criada.

3.3 – Distinguir as manifestações e expressões artísticas populares e tradicionais

das  atividades  artísticas  profissionais,  tendo  como  meta  a  realização  deste

levantamento até dezembro de 2017.

3.4  –  Promover  seminários  e  ciclos  de  palestras  pelo  Estado  sobre

profissionalização  artística  nas  mais  diferentes  linguagens  artísticas,  tendo  como

meta 17 (dezessete)  seminários  e 17 (dezessete)  palestras  ofertadas,  sendo pelo

menos 1 (uma) em cada macrorregião do Estado.

3.5 – Incentivar ações de natureza coletiva e colaborativa no Estado, fomentando a

criação de formas associativas e cooperativistas, tendo como meta pelo menos 1

(uma) campanha em cada macrorregião.

3.6 – Promover veiculação de campanha de sensibilização da população sobre a

profissão de artistas, técnicos e produtores ao longo de quatro anos, através de dois

mecanismos:

a) campanha específica na Rede Minas de Televisão e na Rádio Inconfidência;

b)  campanha  em  moldes  semelhantes  em  parceria  com  todos  os  veículos  que

recebem  verbas  publicitárias  do  Estado,  em  contrapartida,  tendo  como  meta  17
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(dezessete) campanhas de sensibilização realizadas, sendo pelo menos 1 (uma) em

cada macrorregião do Estado.

3.7  –  Identificar  núcleos  existentes  de  formação  artística  profissionalizante,

especificando se gratuitos ou não, somando-os a uma rede complementar ao Plano

Estadual  de  Cultura  para  formação,  tendo  como  meta  a  realização  deste

levantamento até dezembro de 2017.

3.8 – Promover a formação da cadeia produtiva da cultura, por exemplo: gestores

de pontos de cultura, gestores de barracão de escola de samba, agentes culturais de

projetos e outros profissionais da cadeia produtiva da cultura, tendo como meta 100

(cem) gestores formados.

3.9 – Estabelecer cooperação com instituições como a Junta Comercial do Estado

de Minas Gerais – JUCEMG –, cartórios, SEBRAE e outros para viabilizar processos

de constituição e gestão de pessoas jurídicas, tendo como meta termo de cooperação

estabelecido até dezembro de 2015.

4 – Incentivar e fomentar a criação e o acompanhamento de fóruns setoriais.

4.1 – Realizar fóruns setoriais, tendo como meta 17 (dezessete) fóruns setoriais,

sendo pelo menos 1 (um) em cada macrorregião do Estado.

4.2 – Promover parcerias para a criação de metodologia e acompanhamento dos

fóruns  setoriais  estaduais,  tendo como meta 90% (noventa por  cento)  dos fóruns

setoriais realizados.

4.3 – Realizar os planos setoriais, tendo como meta 90% (noventa por cento) dos

setores culturais com os planos aprovados.

4.4 – Incentivar a formação de fóruns setoriais  e regionais,  com suporte para a

organização e realização de encontros periódicos, tendo como meta 90% (noventa

por cento) dos fóruns setoriais já estabelecidos.

5 – Criar mecanismos de atualização permanente do sistema de gerenciamento de

dados da cultura.

5.1  –  Definir  o  formato  de  gerenciamento  de dados,  tendo como meta  sistema

implementado.

5.2  –  Criar  ferramentas  para  absorção de banco  de  dados  terceirizados,  tendo

como meta as ferramentas criadas até 2016.
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5.3 – Garantir que o sistema ofereça subsídios para monitoramento, avaliação e

revisão  permanente  deste  Plano  Estadual  de  Cultura,  tendo  como  meta  análise

executada até dezembro de 2016.

5.4  –  Estabelecer  parcerias  com  outras  instituições  e  redes  de  acesso  virtual,

objetivando  a  aferição  de  dados,  alimentação  do  sistema  e  estratégia  de

monitoramento, tendo como meta convênios criados até dezembro de 2016.

5.5 – Realizar estudo de viabilidade de utilização pelo Estado de ferramentas para

gerenciamento  de  dados  e  digitalização  na  área  da  cultura  em  código  aberto,

respeitando a legislação vigente, tendo como meta as ferramentas estabelecidas até

dezembro de 2016.

6 – Criar um programa voltado para sistematização e operacionalização do trabalho

em rede dos equipamentos culturais.

6.1 – Fazer um mapeamento geográfico dos equipamentos, tendo como meta 90%

(noventa por cento) dos equipamentos mapeados.

6.2 – Criar  a Rede Estadual de Equipamentos Culturais,  tendo como meta 90%

(noventa por cento) das macrorregiões contempladas.

6.3  –  Criar  um  sistema de  cadastramento  de  equipamentos  culturais  formais  e

informais,  tendo como meta o sistema de cadastramento criado até dezembro de

2016.

6.4 – Incentivar a estruturação e a utilização dos equipamentos existentes, tendo

como meta 90% (noventa por cento) das macrorregiões atendidas.

6.5 – Propor a criação de mecanismos legais que garantam reservas de espaços

com  infraestrutura  para  realização  de  atividades  artísticas  itinerantes  entre  elas

instalação de circo e artes de rua, tendo como meta o projeto de lei encaminhado à

Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG.

6.6  –  Promover  fóruns  regionais  sobre  ocupação  e  acesso  da  rede  de

equipamentos  culturais,  tendo como meta 17  (dezessete)  fóruns  regionais,  sendo

pelo menos 1 (um) em cada macrorregião do Estado.

6.7 – Incentivar  a cooperação intermunicipal  para compartilhamento de espaços

culturais,  tendo  como  meta  pelo  menos  1  (um)  consórcio  por  macrorregião

estabelecido.
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6.8 – Estimular a capacitação de pessoal para gestão dos equipamentos,  tendo

como meta 90% (noventa por cento) das macrorregiões contempladas.

6.9 – Fomentar a política de acessibilidade (fruição e expressão) aos equipamentos

culturais, conforme legislação vigente, tendo como meta 90% (noventa por cento) das

macrorregiões contempladas.

6.10 – Criar  Núcleo de Ativação do Calendário Institucional de Cultura de Minas

Gerais, ativando o intercâmbio de ações de formação da SEC e conteúdo artístico e

cultural ofertado pelos municípios, através de edital ou oferta direta, de acordo com

cada  evento,  envolvendo  os  representantes  da  Câmara  Regional  Consultiva  do

CONSEC e os polos  macrorregionais,  tendo como meta o  calendário  institucional

criado até dezembro de 2016.

6.11 – Promover e fortalecer a mediação entre a SEC e a Secretaria de Estado de

Educação – SEE –, para reafirmar a importância da atividade cultural no ambiente

escolar,  tendo  como  meta  resolução  conjunta  entre  as  Secretarias  de  Estado,

publicada, que regulamente as atividades culturais nas escolas.

6.12 – Destinar imóveis de propriedade estadual sem ocupação para as atividades

culturais,  tendo  como meta  90% (noventa  por  cento)  das  permissões  de  uso  de

imóveis disponibilizados para essa finalidade, realizadas por meio de chamamento

público.

7  –  Promover  a  formação  de  público  por  meio  de  parcerias  e  de  acordos

intragovernamentais com a sociedade civil.

7.1 – Criar  e implementar ações que sensibilizem para a importância da cultura

como vetor de desenvolvimento humano, econômico e social, tendo como meta 90%

(noventa por cento) das macrorregiões atendidas.

7.2 – Promover ações visando acompanhamento pelo setor cultural sobre o previsto

na Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, e Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003,

visando incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática do

ensino da música e da "História  e Cultura Afro-Brasileira",  tendo como meta 90%

(noventa por cento) das macrorregiões atendidas.

7.3  –  Incentivar  ações  de  sensibilização  para  as  artes,  tendo  como meta  90%

(noventa por cento) das macrorregiões atendidas.
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7.4  –  Incentivar  a  veiculação da diversidade da cultura  mineira e  brasileira nos

veículos  de  comunicação,  tendo  como  meta  90%  (noventa  por  cento)  das

macrorregiões atendidas.

7.5 – Apoiar  iniciativas  de artistas,  técnicos e grupos com foco na formação de

público, tendo como meta pesquisa realizada até dezembro de 2016.

7.6 – Viabilizar a regionalização por meio do estímulo à circulação da produção

cultural, tendo como meta pelo menos 1 (um) consórcio por macrorregião.

7.7 – Estimular ações educativas por meio das diversas linguagens artísticas, tendo

como meta 90% (noventa por cento) das macrorregiões atendidas.

8 – Estimular a atuação e o intercâmbio de polos regionais e firmar parcerias para

fortalecer e fomentar as instituições culturais.

8.1 – Institucionalizar, equipar, aparelhar, ampliar e estruturar os polos regionais,

tendo como meta 90% (noventa por cento) dos polos institucionalizados, equipados,

aparelhados.

8.2 – Estimular o estabelecimento de parcerias com o poder público e a sociedade

civil  que  promovam  o  fortalecimento  dos  polos  regionais,  tendo  como meta  pelo

menos 1 (uma) parceria firmada em cada polo.

8.3  –  Regionalizar  a  atuação dos  órgãos  e  entidades  estaduais  de  cultura,  em

especial no que se refere aos eventos, à estrutura organizacional e à destinação de

percentuais  mínimos  de  recursos  por  região  do  Estado,  tendo  como  meta  90%

(noventa por cento) dos editais contemplando as 17 (dezessete) macrorregiões.

8.4 – Criar e fomentar ações de intercâmbio entre os polos, tendo como meta pelo

menos 1 (uma) ação de intercâmbio nos polos por ano.

8.5  –  Fomentar  a  criação  de  instâncias  microrregionais  de  governança  política

cultural  (fóruns,  consórcios  intermunicipais,  associações  microrregionais,  rede  de

gestores de ações e projetos etc.), tendo como meta pelo menos 1 (uma) parceria

firmada nos polos.

8.6 – Destinar centros de produção, capacitação e fruição artísticas aos moldes da

Fundação Clóvis Salgado – FCS – nas diferentes macrorregiões do Estado, tendo

como meta 90% (noventa por cento) das macrorregiões contempladas.
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CAPÍTULO II – POLÍTICA PARA AS ARTES

ESTRATÉGIAS, AÇÕES E METAS

9 – Disseminar o conhecimento e a produção artística cultural.

9.1  –  Estabelecer  parcerias  com  instituições  de  ensino  técnico  e  superior,

associações e órgãos representativos setoriais,  para a criação e o aprimoramento

contínuo de cursos voltados à capacitação artística, tendo como meta pelo menos 1

(uma) parceria firmada por ano.

9.2 – Desenvolver e instituir programas integrados de formação e capacitação para

artistas e técnicos, estimulando a profissionalização, o empreendedorismo, o uso das

tecnologias de informação e comunicação e o fortalecimento da economia da cultura,

tendo como meta o programa instituído até dezembro de 2016.

9.3 – Estimular o compartilhamento de conteúdo artístico, tendo como meta 90%

(noventa por cento) das macrorregiões atendidas.

10 – Garantir e ampliar políticas públicas que contemplem a valorização do artista e

dos técnicos às  culturas  populares,  tradicionais,  afro-brasileira,  indígena,  circense,

entre outras.

10.1 – Desburocratizar e respeitar os marcos legais de contratação de artistas e

técnicos,  tendo  como  meta  90%  (noventa  por  cento)  das  macrorregiões

contempladas.

10.2  –  Estimular  a  criação  de  cursos  para  formação  e  capacitação  artística  e

técnica, tendo como meta pelo menos 3 (três) cursos para formação e capacitação

artística e técnica criados.

10.3 –  Criar  e  regulamentar  a  concessão e  outorga de títulos  honoríficos  e  de

reconhecimento, no âmbito do CONSEC, aos mestres da cultura popular e tradicional,

nos termos do art. 5º, inciso III, alínea “f”’ do Decreto nº 46.406, de 27 de dezembro

de 2013,  tendo como meta  a  regulamentação de concessão e  outorga  de títulos

criados.

10.4 – Fomentar ação integrada entre a SEC e a SEE para a implantação do ensino

de artes em todos os níveis da educação, conforme legislação vigente, tendo como

meta  a  edição  de  resolução  conjunta  das  Secretarias  de  Estado  publicada,  que

regulamente as atividades culturais nas escolas.
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10.5 – Fortalecer a participação da sociedade civil nas comissões de avaliação dos

projetos  culturais,  tendo  como  meta  pelo  menos  50%  (cinquenta  por  cento)  de

participação da sociedade civil.

10.6  –  Destinar  conteúdo  de  artistas  mineiros,  ou  radicados  em  Minas  Gerais,

contemporâneos, atuantes na cena, nas produções da FCS e da Fundação de Arte de

Ouro Preto – FAOP –, tendo como meta pelo menos 30% (trinta por cento) do que for

produzido.

10.7 – Contemplar as manifestações culturais tradicionais no Estado nas políticas

para  as  artes  como  a  cultura  afro-brasileira,  a  indígena,  a  circense,  as  culturas

populares,  as  tradicionais,  entre  outras,  tendo  como  meta  a  criação  de  edital

específico para os seguimentos.

11  –  Criar  mecanismos  e  programas  específicos  para  atividades  artísticas  de

natureza itinerante que ocupam espaço público.

11.1 – Promover ações para criação de leis específicas para as atividades artísticas

de natureza itinerante, tendo como meta a lei elaborada.

11.2  –  Fazer  acordos  de  cooperação  entre  as  Secretarias  de  Estado  que

contemplem as demandas dos artistas, técnicos e dos grupos itinerantes, tendo como

meta 90% (noventa por cento) dos acordos de cooperação estabelecidos.

11.3 – Realizar campanhas de sensibilização para que os municípios disponibilizem

espaços adequados para realização das atividades artísticas de natureza itinerante,

tendo  como  meta  pelo  menos  1  (uma)  campanha  de  sensibilização  por  ano,

realizadas de maneira alternada e sucessiva a cada ano em 1 (uma) macrorregião do

Estado como base de ativação, alternadas sucessivamente.

11.4 – Criar procedimento padrão para emissão de alvarás de funcionamento das

atividades artísticas de natureza itinerante, em todo o Estado, tendo como meta o

instrumento normativo criado e implementado.

11.5  –  Promover,  com  base  na  Lei  nº  6.533,  de  24  de  maio  de  1978,  a

sensibilização dos gestores da SEE para que, aqueles que praticam as atividades

artísticas de natureza itinerante (caso específico dos circenses), encontrem facilidade

para matricular seus filhos nas escolas, tendo como meta a reunião entre Secretarias

e membros do setor.
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11.6 – Realizar ações de sensibilização aos municípios para unificação da alíquota

do ISS para a área cultural, estabelecendo que sejam utilizados no máximo a alíquota

de 2% (dois  por  cento)  do  valor  do  ISS,  tendo como meta  pelo  menos 1  (uma)

campanha de sensibilização por macrorregião.

11.7 – Realizar campanhas de sensibilização e mobilização dos gestores municipais

para adequação do uso de áreas e espaços públicos municipais, tendo como meta

pelo menos 1 (uma) campanha de sensibilização por ano, realizada, tendo cada ano

1 (uma) macrorregião do Estado como base de ativação, alternadas sucessivamente.

12 – Ampliar  o conteúdo regional  de produção cultural nos veículos públicos de

comunicação.

12.1 – Incentivar a exibição e a produção de conteúdo mineiro para rádio e TV e

repetidoras  de  TVs  ou  rádios  públicas  educativas  que  são  sustentadas  ou

subvencionadas pelo Estado, tendo como meta 70% (setenta por cento) de conteúdo

mineiro exibido nas Rádios e TVs.

12.2 –  Rever  o formato,  a linha editorial  e  ampliar  a circulação do Suplemento

Literário  de Minas  Gerais,  tendo como meta atingir  90% (noventa  por  cento)  dos

municípios.

12.3  –  Contemplar,  nos  conteúdos  de  produção,  artistas,  técnicos  e  grupos

itinerantes  (circenses,  teatro  e  dança de  rua),  tendo  como meta  contemplar  pelo

menos 50% (cinquenta por cento) dos programas.

12.4  –  Promover  ações  de  incentivo  para  implantar  canal  de  cidadania  nos

municípios e abrir possibilidades para que a sociedade civil tenha outorga de rádio e

TV, tendo como meta 90% (noventa por cento) das macrorregiões contempladas.

13 – Apoiar a criação de leis e outros mecanismos para que os programas setoriais

consolidados se tornem política de Estado.

13.1 – Transformar os programas setoriais em ações prioritárias, com ampliação do

orçamento, garantia de continuidade e gestão compartilhada com a sociedade civil,

tendo como meta pelo menos 1 (um) programa setorial transformado em programa

estratégico.

13.2 – Rever as ações setoriais e transformá-las (Música Minas, Filme Minas, Cena

Minas)  em  projeto  de  lei,  tendo  como meta  90% (noventa  por  cento)  das  ações

setoriais transformadas em projetos de lei.
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13.3  –  Articular  com  a  Assembleia  Legislativa  a  realização  dos  processos  de

elaboração normativos, tendo como meta pelo menos 5 (cinco) audiências públicas

regionalizadas realizadas.

13.4 – Incluir nos editais a realização de edições regionais, tendo como meta 90%

(noventa por cento) dos editais contemplando as 17 (dezessete) macrorregiões.

13.5  –  Instituir  que as  missões  comerciais  conduzidas  ou  apoiadas  pelo  poder

público  ao  exterior  devam necessariamente exibir  conteúdo de arte produzida em

Minas  Gerais,  com  percentual  de  30% (trinta  por  cento)  de  artistas  profissionais

contemporâneos, tendo como meta 90% (noventa por cento) das missões comerciais

atendidas  com  percentual  de  conteúdo  de  arte  mineira  ou  produzida  em  Minas

Gerais.

13.6 – Garantir  a  regulamentação de,  pelo menos,  um programa por  segmento

cultural, tornando tais programas obrigatórios, tendo como meta pelo menos 1 (um)

projeto de lei elaborado por ano.

13.7 – Definir e regulamentar os segmentos culturais no âmbito do CONSEC, tendo

como meta a divulgação dos segmentos no site da SEC.

14 – Identificar programas da sociedade civil considerados como boas práticas de

gestão da cultura e promover a melhoria do ambiente de negócios para quem produz

cultura de forma profissional no Estado.

14.1 – Criar condições de manutenção de projetos plurianuais, tendo como meta a

realização de reunião até julho de 2016.

14.2 – Estabelecer pontuação diferenciada em editais para programas da sociedade

civil  avaliados  como  boas  práticas  de  gestão  da  cultura,  tendo  como  meta  a

realização de levantamento até dezembro de 2017.

14.3 – Apoiar os projetos da sociedade civil, com foco nos festivais, no intuito de se

criar  uma  linha  de  financiamento  próprio,  estipulando  quais  são  os  eventos  que

merecem este destaque, tendo como meta a linha de crédito em funcionamento até

dezembro de 2016.

14.4 – Possibilitar apoio direto e o financiamento para planos de negócios e planos

de investimento, privilegiando a sustentabilidade, tendo como meta a linha de crédito

em funcionamento até dezembro de 2016.
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14.5  –  Criar  mecanismos  que  incentivem  a  continuidade  dos  programas  da

sociedade  civil,  definindo  no  âmbito  do  CONSEC  as  ações  que  merecerão  esse

destaque, tendo como meta a realização de reunião até 2016.

CAPÍTULO III – PATRIMÔNIO CULTURAL

ESTRATÉGIAS, AÇÕES E METAS

15 – Promover ações de gestão compartilhada que normatizem as políticas públicas

de preservação patrimonial material do Estado.

15.1  –  Conhecer  e  identificar  o  patrimônio  cultural  material  em mau estado  de

conservação, para priorização das ações, tendo como meta 90% (noventa por cento)

dos patrimônios identificados.

15.2 – Fazer o levantando do patrimônio material ferroviário do Estado, tendo como

meta o banco de dados criado.

15.3 – Promover parcerias com instituições de ensino para a criação e o incentivo

de  cursos  destinados  à  formação  de  mão  de  obra  voltada  para  os  ofícios  dos

sistemas construtivos tradicionais e da restauração de artes aplicadas, como os já

existentes na FAOP, tendo como meta 3 (três) parcerias firmadas.

15.4  –  Estimular  parcerias  com instituições  de  pesquisa  para  investimentos  em

novas tecnologias de identificação e preservação do patrimônio cultural, tendo como

meta 3 (três) parcerias firmadas.

15.5 – Fomentar a distribuição de bolsas de estudo para a formação de mão de

obra  especializada  na  área  da  conservação  e  restauração  do  patrimônio  cultural

material no Brasil e no exterior, tendo como meta que 10% (dez por cento) das vagas

abertas em cursos dessa natureza sejam preenchidas por meio de bolsa de estudos.

15.6  –  Estimular  parcerias  entre  as  Secretarias  de  Turismo,  de  Cultura,  de

Educação, o SEBRAE-MG e outros, para a capacitação dos municípios na promoção

do  turismo  cultural  sustentável,  tendo  como  meta  90%  (noventa  por  cento)  das

parcerias firmadas.

15.7 –  Promover  o acesso à Rede Minas para que os  municípios  promovam a

divulgação do seu potencial cultural material e turístico, tendo como meta pelo menos

1  (uma)  campanha  de  cada  macrorregião  divulgada  por  ano,  alcançando  90%

(noventa por cento) das macrorregiões contempladas.
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15.8 – Fomentar, por meio das leis de incentivo cultural, a realização de obras de

recuperação do patrimônio cultural, tendo como meta a lei revisada até dezembro de

2016.

15.9  –  Incentivar  a  destinação  dos  recursos  provenientes  do  Imposto  sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – cultural aos fundos

municipais de cultura, tendo como meta 90% das macrorregiões contempladas com

essa ação de sensibilização.

15.10 – Apoiar ações para fortalecimento do Conselho, do FEC e do patrimônio

cultural dos municípios, tendo como meta 90% (noventa por cento) das macrorregiões

contempladas com esta ação de sensibilização.

15.11 – Garantir recursos para serem investidos na preservação do patrimônio e

incentivar a criação de outros meios de repasse de recursos para os fundos além do

ICMS, tendo como meta o levantamento realizado até dezembro de 2016.

15.12 – Apoiar ações para o fortalecimento do Conselho Estadual de Patrimônio

Cultural e do Fundo de Patrimônio Cultural dos municípios, tendo como meta 90%

(noventa  por  cento)  das  macrorregiões  contempladas  com  esta  ação  de

sensibilização.

15.13 – Apoiar iniciativas independentes de formação, capacitação e valorização na

área  de  patrimônio  cultural,  tendo  como  meta  90%  (noventa  por  cento)  das

macrorregiões contempladas com esta ação de sensibilização.

15.14 – Identificar, nas esferas governamentais e na sociedade civil, as instituições

potencialmente  parceiras  e  articuladoras,  com  vistas  a  estabelecer  propostas  de

trabalho  conjunto  e  estimular  ações  e  troca de experiências,  tendo como meta  o

banco de dados criado.

15.15 – Criar programas específicos para atender necessidade de disseminação de

saberes da cultura popular, tendo como meta o programa instituído até dezembro de

2016.

15.16  –  Criar  um  mecanismo  de  fiscalização  para  garantir  que  os  municípios

invistam corretamente os recursos do ICMS Cultural, tendo como meta 90% (noventa

por cento) das macrorregiões contempladas.
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16 – Contribuir para a preservação da diversidade étnica e cultural de Minas Gerais

e para a disseminação de informações sobre o patrimônio cultural imaterial mineiro a

todos os segmentos da sociedade.

16.1 – Captar recursos e promover a constituição de uma rede de parceiros com

vistas à preservação, valorização e ampliação dos bens que compõem o patrimônio

cultural  imaterial  de  Minas  Gerais,  tendo  como  meta  a  rede  de  parceiros

estabelecidos até dezembro de 2016.

16.2 – Incentivar e apoiar iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela

sociedade,  tendo  como  meta  90%  (novena  por  cento)  das  macrorregiões

contempladas com esta ação de sensibilização.

16.3 – Promover a inclusão social e a melhoria das condições de vida de produtores

e  detentores  do  patrimônio  cultural  imaterial,  tendo  como  meta  o  mapeamento

levantado até dezembro de 2016.

16.4 – Ampliar a participação dos grupos que produzem, transmitem e atualizam

manifestações  culturais  de  natureza  imaterial  nos  projetos  de  preservação  e

valorização  desse  patrimônio,  tendo  como  meta  90%  (noventa  por  cento)  das

macrorregiões contempladas com esta ação de sensibilização.

16.5 – Promover a salvaguarda de bens culturais imateriais por meio do apoio às

condições  materiais  que  propiciam  sua  existência,  bem  como pela  ampliação  do

acesso aos benefícios gerados por essa preservação, tendo como meta pelo menos 1

(uma) salvaguarda por macrorregião por ano criada.

16.6 – Implementar mecanismos para a efetiva proteção de bens culturais imateriais

em situação de risco, tendo como meta o projeto de lei elaborado até dezembro de

2016.

16.7 – Respeitar e proteger direitos difusos ou coletivos relativos à preservação e

ao uso do patrimônio cultural imaterial, tendo como meta 90% (noventa por cento)

das macrorregiões contempladas com esta ação de sensibilização.

16.8 – Reconhecer e registrar  pelo menos um bem imaterial  de cada região de

Minas  Gerais  entre  2015  e  2020,  tendo  como  meta  pelo  menos  10  (dez)  bens

imateriais reconhecidos, sendo pelo menos 1 (um) em cada macrorregião do Estado.
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CAPÍTULO IV – SISTEMAS DE FINANCIAMENTO

ESTRATÉGIAS, AÇÕES E METAS

17 –  Revisar  a Lei  do  Fundo Estadual  de Cultura,  garantindo a ampliação dos

recursos e sua melhor distribuição.

17.1 – Realizar seminários regionais para discutir a revisão permanente da lei que

cria o FEC e as fontes de financiamento, tendo como meta 17 (dezessete) seminários

realizados, pelo menos 1 (um) em cada macrorregião do Estado.

17.2 – Definir critérios objetivos para garantir a ampliação dos recursos no Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

–, Lei Orçamentária Anual – LOA –, tendo como meta critérios definidos até dezembro

de 2016.

17.3 – Fortalecer a participação da sociedade civil  nas comissões de avaliação,

tendo  como  meta  50%  de  participação  da  sociedade  civil  nas  comissões  de

avaliação.

17.4 –  Realizar  estudo de viabilidade da ampliação dos  recursos do  FEC e  da

vinculação do valor do desses recursos ao percentual da LEIC, acrescido em 25%

(vinte e cinco por cento). Tendo como meta o estudo realizado até dezembro de 2016.

17.5 – Contemplar  como proponente na lei  e no fundo pessoas físicas, artistas,

técnicos e grupos itinerantes, tendo como meta a ampliação dos recursos, de maneira

distributiva, para esses contemplados.

17.6 – Priorizar, dentro da distribuição de recursos do FEC, projetos com menores

possibilidades de captação de patrocínio via renúncia fiscal por meio de programas

setoriais  específicos,  tais  como:  projetos  de  formação,  iniciação,  estruturação

profissional, pesquisa e residência, tendo como meta os projetos contemplados.

17.7 – Realizar estudo de viabilidade de regulamentação da vinculação prevista no

§ 6º do art. 216 da Constituição Federal, que vincula 0,5% (zero vírgula cinco por

cento) da receita líquida do Estado para o FEC, tendo como meta estudo realizado

até dezembro de 2016.

17.8 – Realizar estudo sobre a arrecadação do  Imposto sobre a Propriedade de

Veículos  Automotores  –  IPVA  –  e  a  contribuição  de  pessoas  físicas  como



1486
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

possibilidades  de aumentar  os  recursos  do  FEC com parcela  da  arrecadação do

tributo, tendo como meta o estudo realizado até dezembro de 2016.

17.9 – Criar ações para a melhoria e ativação do mecanismo de fundo reembolsável

do FEC, gerido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG –, tendo

como meta o fundo desburocratizado.

17.10 – Fazer parceria com o BDMG, visando à criação de um fundo de aval, para

garantir  os  empréstimos aos  artistas,  técnicos e  produtores  culturais,  tendo como

meta o fundo ativado.

17.11 – Propor medidas de transferência de recursos do FEC aos fundos municipais

de cultura, com natureza de despesa e percentual do montante estadual obrigatório e

sem contrapartida dos municípios, tendo como meta incluir esse item nas discussões

da Lei do FEC.

18  –  Revisar  a  LEIC,  garantindo  a  ampliação  dos  recursos  e  sua  melhor

distribuição.

18.1  –  Definir  projetos  de  mercado,  visando  a  regulamentar  a  destinação  de

contrapartida  obrigatória  desses  projetos  para o  FEC,  tendo como meta  a efetiva

destinação da contrapartida.

18.2 – Realizar, em conjunto com a ALMG, fórum específico sobre a reestruturação

da LEIC tendo como meta a sua realização até dezembro de 2016.

18.3 – Criar e manter anualmente atualizado o cadastro único de empreendedores.

18.4 – Reformular os critérios para aprovação dos projetos da LEIC, considerando e

garantindo conteúdo e pertinência cultural e artística, tendo como meta os critérios

reformulados.

18.5 – Fixar um limite sobre o excedente de valor de projetos aprovados, vinculado

ao que é disponibilizado pela Fazenda, tendo como meta o aumento do limite fixado

na LEIC.

18.6 – Criar uma categoria específica de projetos que atendam ao poder público,

tendo como meta a categoria criada, mediante alteração da LEIC.

18.7 – Realizar estudo de viabilidade para identificação do melhor instrumento de

regulamentação, com o objetivo de estabelecer a mediação entre os proponentes dos

projetos aprovados e as empresas patrocinadoras, que passariam, obrigatoriamente,
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a se  credenciar,  tendo como meta o  instrumento de regulamentação criado após

realização  de  consultas  públicas  e  com  regimento  criado,  com  participação  do

CONSEC, até dezembro de 2015.

18.8  –  Criar  uma categoria  diferenciada  de  projetos  de  cidadania  cultural  com

contrapartida do patrocinador  em 1% (um por cento),  tendo como meta a criação

dessa categoria por meio da alteração da LEIC.

18.9 – Proporcionar 50% (cinquenta por cento) de abatimento na contrapartida do

patrocinador  para os  projetos  oriundos do interior  do Estado,  tendo como meta o

abatimento concedido por meio de alteração da LEIC.

18.10 – Manter a contrapartida do patrocinador, no caso das grandes empresas, no

limite  de  20% (vinte por  cento),  tendo como meta a alteração da LEIC quanto  à

contrapartida mantida em 20% (vinte por cento).

18.11 – Destinar, no caso das grandes empresas, a contrapartida do patrocinador

dos projetos de mercado ao FEC, tendo como meta a contrapartida destinada a esse

fundo.

18.12  –  Sistematizar  mecanismos  de  fomento  que  contemplem  linhas  de

financiamento e desoneração tributária em produtos, serviços e insumos de produção

(ICMS e outros) às micro, pequenas e médias empresas do setor cultural, tendo como

meta o levantamento realizado até dezembro de 2016.

18.13  –  Digitalizar  e  sistematizar  o  mecanismo de  renúncia  fiscal  para  que  as

empresas  possam  fazer  o  trâmite  online e  integrado,  tendo  como  meta  o

desenvolvimento do sistema.

19 – Desenvolver programas e ações para a sensibilização de pequenas e médias

empresas em todo o Estado e fazer articulação institucional para a realização desse

objetivo.

19.1  –  Identificar  e  sistematizar  informação  acerca  do  número  de  pequenas  e

médias empresas  com potencial  para  apoiar  ações  culturais,  tendo  como meta  a

criação de banco de dados até dezembro de 2015.

19.2 – Realizar seminário com o Conselho Regional de Contadores do Estado de

Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais – OAB – MG,

tendo como meta pelo menos 1 seminário realizado.
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19.3 – Realizar palestras pelo interior do Estado para sensibilização das potenciais

empresas  captadoras,  tendo  como  meta  pelo  menos  17  (dezessete)  palestras

realizadas, sendo ao menos 1 (uma) em cada macrorregião do Estado.

19.4 – Fazer um levantamento de potenciais empresas captadoras, criar e manter

atualizado  banco  de  dados,  tendo  como  meta  o  banco  de  dados  instituído  até

dezembro de 2015.

19.5  –  Criar  um  núcleo  de  consultas  e  ativação  do  incentivo  cultural  para

empresários e contadores, tendo como meta o núcleo criado até dezembro 2016.

19.6 – Criar ferramenta que possibilite financiamento coletivo de projeto, por meio

de  patrocinador  individual  com  sistemas  de  compensação,  tendo  como  meta  a

ferramenta criada.

20  –  Destinar  mais  recursos  para  os  editais  de  estímulo  e  fomento  a  cadeia

produtiva com estratégias e ações de continuidade e sustentabilidade, guardando as

especificidades de cada segmento.

20.1 – Sensibilizar e qualificar potenciais novos patrocinadores, tendo como meta

90%  (noventa  por  cento)  das  macrorregiões  contempladas  com  esta  ação  de

sensibilização.

20.2 – Apresentar, com a participação do CONSEC, propostas de criação de novos

editais de fomento para os diversos segmentos culturais, no mínimo, obedecendo aos

que são citados no § 2º do art. 66 da Lei 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política

cultural do Estado de Minas Gerais, tendo como meta a realização de reunião até

dezembro de 2015.

20.3  –  Contemplar  as  manifestações  culturais  tradicionais  no  Estado  menos

assistidas nos editais já existentes (cultura afro-brasileira, indígena, circense, entre

outros), tendo como meta a divulgação de novos editais até 2016.

20.4 – Criar e apoiar ações de valorização das manifestações culturais tradicionais

no Estado, estabelecendo políticas de desenvolvimento e fomento, tendo como meta

90% (noventa por cento) das manifestações tradicionais culturais contempladas.

20.5 – Fomentar o intercâmbio de produções e manifestações culturais com os de

outros Estados e países, tendo como meta pelo menos 1 (uma) ação de intercâmbio

nas macrorregiões por ano.
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20.6 – Criar mecanismos e recursos para a promoção e a valorização de artistas e

técnicos com programas e ações conjuntas via cooperações intermunicipais e outros,

tendo como meta pelo menos 1 (uma) parceria firmada nos polos.

20.7 – Implantar novecentos pontos de cultura em Minas Gerais, nos próximos 10

anos, estabelecendo 1 (um) ponto de cultura por município, tendo como meta 900

pontos.

20.8  –  Criar  estudo  de  viabilidade  de  financiamento  para  sustentabilidade  dos

pontos de cultura, tendo como meta dotação orçamentária implementada.

20.9 – Criar editais para financiar a elaboração de planos de negócios e planos de

investimento, tendo como meta 90% (noventa por cento) dos editais criados.

20.10 – Fomentar investidores culturais que se utilizem, por exemplo, de capital

semente, investimento anjo, incubação, aceleração de iniciativas culturais, etc., tendo

como meta o banco de dados criado.

21 – Ampliar os recursos para o Sistema Estadual de Cultura e a criação de novas

fontes de financiamento.

21.1 – Apoiar a criação de novas linhas simplificadas de crédito para as áreas da

cultura, desburocratizando os processos, tendo como meta as linhas de crédito em

funcionamento até dezembro de 2016.

21.2 – Apoiar ações para desoneração tributária de produtores culturais, artistas,

grupos artísticos e culturais e organizações culturais sem fins lucrativos, tendo como

meta 90% (noventa por cento) das macrorregiões atendidas.

21.3 – Criar ações para a regionalização dos editais estaduais, contemplando as

macrorregiões e os diversos segmentos, tendo como meta 90% (noventa por cento)

dos editais contemplando as 17 (dezessete) macrorregiões.

21.4 – Viabilizar a alocação de recursos para o sistema de financiamento da cultura

por  meio  da  dívida  ativa  do  Estado,  tendo  como  meta  o  estudo  de  viabilidade

realizado até dezembro de 2016.

21.5 – Promover seminários, debates e ações de sensibilização para prospectar

novas fontes de recursos para a cultura, tendo como meta 90% (noventa por cento)

das macrorregiões atendidas.
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21.6 – Realizar estudo de viabilidade da inclusão de porcentagem obrigatória dos

royalties do minério para a Cultura, tendo como meta o estudo realizado até 2016.

21.7 – Incluir contrapartida de investimento em cultura nos projetos de expansão

empresarial  beneficiados  por  incentivos  públicos,  tendo  como  meta  estudo  de

viabilidade realizado até dezembro de 2016.

21.8 – Estudar fontes de incentivo para os municípios ampliarem ações e espaços

públicos de cultura, tendo como meta pesquisa realizada até dezembro de 2016.

21.9 – Sugerir a criação, no âmbito do Legislativo, de plano de investimento em

cultura,  a  exemplo  das  leis  de  fomento,  tendo  como  meta  o  projeto  de  lei

encaminhado à ALMG.

21.10  –  Instituir  um  fórum  permanente  de  estudos  acerca  de  novas  fontes  de

financiamento, composto por representantes do CONSEC, da Câmara Temática de

Fomento e Mecanismos de Financiamento, da Comissão de Cultura da ALMG, da

SEC,  DE  outras  instâncias  do  Executivo  e  de  conselhos,  tendo  como  meta  a

realização de pelo menos 1 (um) fórum por ano.

21.11  –  Implantar  ações  para  o  programa  do  Vale  Cultura,  sensibilizando

contadores e a OAB-MG, tendo como meta o estudo realizado até dezembro de 2015.

21.12  –  Sugerir  que  as  empresas  estatais  de  Minas  Gerais,  com  relação  aos

patrocínios culturais, deem preferência aos municípios ainda não contemplados pela

LEIC, tendo como meta 90% (noventa por cento) das macrorregiões atendidas.

21.13 – Incentivar,  via  editais  públicos,  as empresas públicas a investirem seus

recursos da LEIC para que se possa contemplar um maior número de proponentes,

tendo como meta 90% das macrorregiões atendidas.

21.14  –  Criar  estratégias  para  que  as  ferramentas  de  financiamento  levem  em

consideração  as  especificidades  dos  diferentes  segmentos  culturais  e  artísticos,

tendo como meta a revisão permanente da LEIC.

21.15  –  Desburocratizar  os  processos  administrativos  para  os  diferentes

segmentos,  de  acordo  com  suas  especificidades,  tendo  como  meta  a

compatibilização de dados por meio de cadastro único.

21.16 – Atribuir critérios que garantam a preservação do ICMS cultural patrimonial,
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estimulando a participação dos municípios também quanto à sua revisão e ao seu

aprimoramento permanente, tendo como meta os critérios definidos.”

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

* – Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.806/2015

Institui o Dia Estadual da Escuta Solidária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  – Fica instituído  o Dia Estadual  da Escuta Solidária,  a ser  comemorado

anualmente no dia 6 de dezembro.

Art. 2° – O Dia Estadual da Escuta Solidária tem como objetivo:

I – promover a divulgação de doenças como a depressão;

II  –  conscientizar  a  população  sobre  as  causas  e  os  efeitos  decorrentes  de

processos depressivos;

III – estimular debates, promovidos pelo Estado, que incluam a matéria objeto desta

lei.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A depressão  é  uma  doença  psiquiátrica  crônica  que  produz  uma

alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, infindável, associada a

sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa,

assim como a distúrbios do sono e do apetite.

Essa  doença  acomete  grande  parte  da  população  mundial  e,  por  vezes,  é

confundida com alterações naturais de humor, lapsos momentâneos, sendo relevada

ou negligenciada por quem é acometido por ela.
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Com base em dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da

Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a depressão,

em 2013, havia atingido 11,2 milhões de pessoas com idade acima de 18 anos. O

diagnóstico da doença corresponde 7,6% da população – sendo a prevalência de

10,9% entre as mulheres e 3,9% nos homens. A doença é mais comum entre os

idosos – 11,1% entre os acima de 60 anos, enquanto 3,9% dos jovens de 18 a 29

anos relataram ter depressão.

Com reflexos negativos em sua vida social, familiar e profissional, aquele que sofre

processo  depressivo  encontra-se  em  situação  de  risco  efetivo  significativo,

justamente  pelo  fato  de  a  doença  não  ter  relevância  social  e  ser  interpretada

erroneamente.

Segundo levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo, em 2012, com

base nos dados do sistema de mortalidade do Datasus, em 16 anos o Brasil registrou

um  aumento  de  705%  nas  mortes  relacionadas  com  a  depressão.  Tratando-se

especificamente  do suicídio,  no  mesmo período,  o País  registrou um aumento de

6.743 para 10.321 mortes, uma média de 28 suicídios por dia.

As Regiões Sul e Sudeste apresentam médias superiores às nacionais, e, na região

Sudeste, Minas Gerais apresenta-se com o maior índice de pessoas acima de 18

anos  que  referem  diagnóstico  de  depressão,  sendo  aproximadamente  11,1%  da

população do Estado. Assim, cerca de 2,3 milhões de mineiros haviam sido atingidos

pela depressão em 2013.

Promovidos  por  entidades  filantrópicas,  sem  fins  lucrativos,  os  “conselheiros

solidários”  intervêm  de  forma  totalmente  gratuita,  privada,  com  atuação  diária  e

preventiva.  Cita-se  a  ONG  Alô  Vida,  criada  em  6/12/2004,  que  expressa  a

homenagem  à data  celebrada,  pelo  apoio  e  pela  dedicação no que se  refere  ao

atendimento e à prestação de serviços a essas pessoas que tanto necessitam. De

acordo com dados do Grupo de Apoio e Prevenção do Suicídio, em média, 12 mil

atendimentos são realizados por ano pela ONG, que atualmente conta com o trabalho

e a colaboração de 30 voluntários.

Assim, tomando por base os dados apresentados, expõe-se o trabalho realizado

pelos  grupos  de  “escuta  solidária”.  Estes,  entendendo  a  situação  a  que  os
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depressivos são diariamente expostos e compreendendo a especificidade da doença

e a necessidade de atenção especial que apresentam, colocam-se a inteiro e pronto

dispor para ouvi-los e aconselhá-los.

Pela enorme relevância social dessa matéria, 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. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.807/2015

Institui o Dia Estadual do Radialista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o Dia Estadual do Radialista, a ser comemorado anualmente

no dia 9 de setembro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Douglas Melo

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que institui o Dia Estadual do Radialista.

Radialista é o profissional que trabalha nos meios de comunicação, principalmente

no rádio, podendo atuar também na televisão. O radialista pode assumir inúmeras

funções, como por exemplo, direção, roteiro, projetos, criação, sendo a mais comum

a locução.  Para  isso,  deve ter  habilidade de prender  a  atenção  do  ouvinte,  para

escutar um programa de entretenimento, a narração de um jogo esportivo, a chamada

para uma música, para as notícias do dia. É preciso lembrar que o ouvinte não pode

ver o radialista em uma transmissão, por isso, ele deve saber, através de sua voz,

passar a seriedade de uma notícia ou a emoção sobre algum fato.

Prestar homenagem aos radialistas é uma maneira de reconhecer seu trabalho em

prol da sociedade e fazer com que esses profissionais sejam lembrados com carinho

especial em nosso Estado.

Diante do exposto, observados os requisitos legais e verificada a importância do

radialista em nossa sociedade, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte, para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.808/2015

Cria o programa Reciclar é Pensar, da rede pública de ensino estadual, visando à

educação ambiental e social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o programa Reciclar é Pensar nas escolas da rede pública

estadual,  visando à educação ambiental  e  à formação de cidadãos engajados na

transformação das relações da sociedade com o meio ambiente.

Art.  2º – O programa Reciclar  é Pensar consiste na implantação de sistema de

coleta  seletiva  de  resíduos  recicláveis  nas  dependências  das  escolas,  sob  a

orientação da direção das escolas, professores e demais funcionários.

§ 1º – As atividades didático-pedagógicas fundamentadas na educação consistem

em ações dos professores que possibilitem a  compreensão do gerenciamento  do

programa,  bem  como  a  implementação  do  processo  da  coleta  seletiva  e  a  sua

viabilidade econômica,  estimulando, ainda,  a apresentação de trabalhos, por  parte

dos alunos, envolvendo o tema.

§  2º  –  Caberá  ainda  aos  professores,  de  forma  interdisciplinar,  dar  ênfase  à

educação ambiental, podendo contar com a participação de outros órgãos do governo

e Organizações Não Governamentais.

Art.  3º  –  O  processo  de  coleta  seletiva  a  que  se  refere  esta  lei  consiste  na

separação de materiais descartados, tais como papel, papelão, plástico, alumínio e

vidro, entre outros, e seu armazenamento em recipientes dispostos no interior das

escolas, em local de fácil acesso para sua posterior comercialização.

Parágrafo único – Os recipientes a que se refere o caput deste artigo deverão ser

utilizados  para  armazenar  o  lixo,  de  forma  separada,  identificados  com  as  cores

padronizadas para reciclagem, na forma abaixo:

I – verde, para armazenamento do vidro;

II – azul, para armazenamento de papel e papelão;

III – vermelha, para armazenamento dos plásticos;

IV – amarela, para armazenamento dos alumínios.
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Art. 4º – Ao início de cada ano letivo será formado um Conselho do Lixo em cada

unidade  escolar,  com  o  objetivo  de  discutir  e  planejar  as  ações  a  serem

desenvolvidas e visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância do

programa.

Art.  5º  –  Compete  ao  Conselho  do  Lixo  e  à  direção  da  escola  apresentar,

semestralmente, o balanço financeiro do produto obtido com o material reciclado.

Art. 6º – Caberá ainda ao Conselho do Lixo:

I – planejar e executar ações com o objetivo de recolher materiais recicláveis na

comunidade na qual a escola esteja instalada;

II  –  promover  atividades  didático-pedagógicas  com  o  propósito  de  difundir  a

educação ambiental dentro e fora da escola;

III  –  participar  e  organizar,  na  comunidade,  ações  referentes  à  conservação  e

preservação do meio ambiente;

IV – instituir o espaço físico que será destinado ao armazenamento dos materiais

recicláveis recolhidos pelos alunos, bem como os doados pela comunidade;

V – manter o controle da quantidade e dos tipos de materiais recicláveis que entram

no recinto escolar;

VI  –  organizar  gincanas  ecológicas  interclasses,  com  o  objetivo  de  ampliar  a

participação dos alunos na coleta de materiais recicláveis.

Art. 7º – O lucro obtido com a reciclagem do lixo será revertido em material didático-

pedagógico de informática e em outros benefícios para a própria escola.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Léo Portela

Justificação: A criação do programa Reciclar é Pensar visa conscientizar os alunos

da rede pública  estadual  para  a  necessidade de  preservação  do  meio  ambiente,

integrando à comunidade escolar pais, alunos e profissionais da área da educação,

na  busca  do  desenvolvimento  sustentável  ambiental,  e  a  manter  uma  melhor

organização do ambiente escolar.

Por esses motivos, conto com o apoio dos nobres deputados desta Casa Legislativa

à aprovação deste projeto.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 123/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.809/2015

Declara de  utilidade pública  o  Centro  de Reabilitação Nova Vida,  com sede no

Município de Felixlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Centro de Reabilitação Nova Vida,

com sede no Município de Felixlândia.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Centro de Reabilitação Nova Vida é uma entidade civil  sem fins

lucrativos e tem entre suas finalidades precípuas abrigar,  em regime de internato,

pessoas dependentes de substâncias psicoativas, oferecendo-lhes os meios para sua

recuperação, especialmente através dos processos de conscientização, tratamento e

reinserção na sociedade e de recuperação da saúde integral do indivíduo. Além disso,

visa a acolher,  orientar e acompanhar a família do dependente, em tratamento ou

não, e em situação de risco ou vulnerabilidade social, entre outros objetivos.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública  estadual  e,  por  isso, conto  com o  apoio dos  nobres pares à

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 2.810/2015

Dá a denominação de Deputado José Pires da Luz ao trecho da Rodovia MGT-265,

que liga os Municípios de Ubá e Tocantins.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Deputado José Pires da Luz o trecho da Rodovia MGT-

265, que liga os Municípios de Ubá e Tocantins.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Dirceu Ribeiro

Justificação: Este projeto de lei pretende homenagear José Pires da Luz. Filho de

Manoel Pires da Luz e Domitila Castanon Pires, nasceu na cidade de Tocantins, e foi

vereador e prefeito do Município de Ubá, no período de 1947 a 1951, e 1955 a 1959,

respectivamente, e também deputado estadual por esta Casa de Leis no período de

1959 a 1971. Descrevo um homem de espírito empreendedorista e dinâmico, que

realizou  diversas  obras  importantes  em  suas  gestões  públicas,  que  o  tornaram

memorável para a sociedade e lembrado em diversas homenagens. Nominar o trecho

que  une  sua cidade natalícia,  Tocantins,  com  aquela  onde viveu  e  construiu  sua

trajetória,  Ubá,  com  seu  nome,  é  mais  uma ação  de  que  nossa  comunidade  se

orgulhará.

Esse grande e honrado homem, no próximo dia 31/8,  completaria  100 anos de

nascimento, e proporcionou aos moradores de Ubá e região o desenvolvimento das

áreas de educação, habitação, comércio, indústria, entre outras.

A lembrança dos que o conheceram é a de que a realização de seus propósitos

sempre se deu em prol de um futuro melhor para todos que o cercavam e a de que

seu exemplo de vida deve servir de lição para todos nós e as próximas gerações.

Faleceu aos 62 anos de idade, deixando viúva a Sra. Nadir da Motta Andrade Pires;

não tiveram filhos.

– 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 2.811/2015

Cria a comissão de profilaxia de tromboembolismo venoso – TEV – nos hospitais

públicos e privados do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Ficam autorizados os hospitais públicos e privados do Estado a criarem

uma comissão de profilaxia de tromboembolismo venoso – TEV –.

Art.  2°  –  A comissão  será  composta  por  no  mínimo  4  membros,  atuantes  no

hospital, eleitos ou designados pela diretoria técnica e com mandato de no máximo 2

anos podendo este ser revalidado por mais 2 anos.

Parágrafo único – Terá a comissão obrigatoriamente um médico do corpo clínico,

um  farmacêutico,  um  funcionário  administrativo  e  um  enfermeiro.  Um  ou  mais

membros podem ser designados pela diretoria técnica .

Art.  3° – Caberá à diretoria técnica designar o presidente da comissão e cobrar

resultados dos trabalhos conforme cronograma com prazos preestabelecidos

Art. 4° – Caberá à comissão :

I – coleta e análise dos dados de profilaxia do hospital para elaboração de um plano

de ação;

II – alertar toda comunidade hospitalar sobre o risco de TEV em todos os pacientes

internados;

III – orientar sobre a necessidade, a segurança e a eficácia da profilaxia de TEV

feita corretamente;

IV – elaborar e aplicar estratégias para melhoria da profilaxia de TEV no hospital;

V – analisar, divulgar o resultado e propor intervenções para melhorias.

Art.  5°  –  A comissão se  reunirá  uma vez por  mês,  ordinariamente,  mediante  a

convocação do presidente, salvo uma convocação extraordinária.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Arlen Santiago

Justificação: Nos últimos anos temos assistido a um avanço sem precedentes no

desenvolvimento técnico e capacitação profissional em medicina. Foram anos em que

o enorme salto de qualidade dos equipamentos, aliado ao desenvolvimento de novas

habilidades e a grande capacidade técnica dos médicos melhoraram sobremaneira

muitos aspectos importantíssimos, tais como avaliação clínica e exames diagnósticos,

técnica  cirúrgica,  recuperação  pós-operatória,  uso  de  medicações,  tempo  de

internação  e,  mais  importante  ainda,  melhora  significativa  nos  resultados  com
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diminuição  significativa  da  morbimortalidade  relativa  aos  procedimentos  e

intervenções. Esses avanços mudaram sobremaneira a sobrevida dos pacientes com

melhora muito importante na qualidade de vida.

Apesar de todo esse avanço, um aspecto muito importante tem sido, infelizmente,

deixado de lado,  a profilaxia de tromboembolismo venoso – TEV – nos pacientes

internados em nossos hospitais. O TEV é a principal causa prevenível de morte em

pacientes  internados  clínicos  e  cirúrgicos.  A  sua  incidência  é  muito  maior  que

geralmente percebido clinicamente, sendo que cerca de 50% a 60% dos casos são

assintomáticos ou  oligossintomáticos o que dificulta muito a sua percepção e o seu

diagnóstico.  Em  cirurgia  geral  a  incidência  de  TEV  sem  profilaxia  varia  muito

conforme o tipo de cirurgia e os fatores de risco do paciente, contudo, está em torno

de 20% a 25%. Em pacientes clínicos vários fatores influenciam essa incidência, tais

como idade, mobilidade reduzida, patologias de base, tromboembolismo prévio, etc. A

incidência é de 15% a 20% em pacientes sem profilaxia.

Embolia  pulmonar ocorre em torno de 650.000 pessoas por  ano nos EUA, com

cerca de 200.000 mortes. Cerca de 70% destes casos são relacionados à internação

hospitalar  e  a  procedimentos  realizados.  Um  estudo  de  Arnold  e  Cols,  de  2002,

mostrou que 2 de cada 3 casos de TEV poderiam ser evitados se as recomendações

para profilaxia fossem seguidas de acordo com as diretrizes existentes.

Os dados da literatura são bem preocupantes, um levantamento de 2008 nos EUA

mostrou  que  somente  30%  dos  pacientes  cirúrgicos  recebiam  profilaxia  de  TEV

adequadamente. No Brasil, os dados do estudo Endorse, de 2008, mostraram 50%

de profilaxia correta em pacientes internados elegíveis em hospitais de referência.

Os motivos para o não uso ou uso incorreto de profilaxia para TEV são muitos,

contudo alguns se destacam, como estratificação incorreta do risco de TEV, foco na

patologia  de  base,  medo  de  sangramento  e  desconhecimento  ou  descrença  nas

evidências favoráveis à profilaxia.

Diversos  estudos  tentam  nos  mostrar  opções  para  correção  dessa  falha  no

tratamento  dos  nossos  pacientes,  contudo  o  melhor  caminho  parece  ser  a

conscientização dos profissionais quanto à incidência e aos riscos para o paciente e a

disponibilização  de  ferramentas  para  avaliação  adequada  desses  riscos  com

orientações claras e de fácil execução para evitar o TEV.
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Uma  comissão  para  profilaxia  de  TEV  já  demonstrou  em  diversos  hospitais

brasileiros excelentes resultados com melhora significativa dos índices de profilaxia e

muito  mais  importante,  diminuição  da  morbimortalidade.  Essa  comissão  avalia  a

situação  do  hospital  em  relação  a  profilaxia  para  TEV,  propõe  estratégias  para

melhorá-la  e  divulga  seus  resultados.  Todas  as  instituições  responsáveis  por

acreditação para melhoria dos serviços hospitalares exigem dos hospitais comissões

atuantes e com resultados comprovadamente eficazes.

A profilaxia de TEV é uma medida simples, mas extremamente eficaz para melhorar

a segurança e a qualidade do atendimento dos nossos hospitais.

– 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 2.812/2015

Dispõe sobre a isenção de tributos estaduais incidentes sobre a parcela da fatura

de energia elétrica cobrada a título de bandeira tarifária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica isenta de tributos e encargos estaduais a parcela da fatura de energia

elétrica cobrada a título de adicional das bandeiras tarifárias amarela e vermelha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação:  As  bandeiras  tarifárias  foram  instituídas  pela  Agência  Nacional  de

Energia Elétrica – Aneel  – para sinalizar ao consumidor os custos da geração de

energia elétrica no período mensal de faturamento.

De acordo com informações divulgadas pela Aneel, bandeira tarifária é “o sistema

que sinaliza aos consumidores os  custos  reais  da  geração de energia elétrica.  O

funcionamento  é  simples:  as  cores  das  bandeiras  (verde,  amarela  ou  vermelha)

indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de

eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor

tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais consciente”.

A agência esclarece que “as bandeiras refletem a variação do custo da geração de

energia,  quando  ele  acontece.  Quando  a  bandeira  está  verde,  as  condições
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hidrológicas para geração de energia são favoráveis e não há qualquer acréscimo

nas contas. Se as condições são um pouco menos favoráveis, a bandeira passa a ser

amarela e há uma cobrança adicional, proporcional ao consumo, na razão de R$2,50

por 100kWh. Já em condições ainda mais desfavoráveis, a bandeira fica vermelha e o

adicional  cobrado passa a ser  proporcional  ao  consumo na razão  de R$5,50 por

100kWh, A esses valores são acrescentados os impostos vigentes”.

Ainda conforme explicação contida no site da agência, as bandeiras tarifárias são

definidas conforme avaliação mensal  realizada pelo  operador  nacional  do sistema

elétrico. "A cada mês, as condições de operação do sistema são reavaliadas pelo

Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS –, que define a melhor estratégia de

geração de energia para atendimento da demanda. A partir dessa avaliação, define-

se as térmicas que deverão ser acionadas. Se o custo variável da térmica mais cara

for menor que R$200/MWh, então a bandeira é verde. Se estiver entre R$200/MWh e

R$388,48/MWh, a bandeira é amarela. E se for maior que R$388,48/MWh, a bandeira

será vermelha”.

Assim,  torna-se  claro  que  o  pagamento  de  um  valor  adicional  no  sistema  de

bandeiras tarifárias não decorre de ações relacionadas às ações do consumidor final,

mas sim por condições desfavoráveis, sejam elas de origem meteorológica, como a

alteração  do  regime  de  chuvas,  ou  ainda  decorrentes  de  ação  ou  omissão  do

governo, seja por falhas no planejamento, não execução de obras necessárias para

uma melhor geração de energia ou operação ineficiente do sistema energético.

Por  não ser  a  tarifa  extra  relacionada com qualquer  tipo  de  ação por  parte  do

consumidor, não se justifica que o mesmo tenha que arcar com o aumento do custo

da geração de energia e ainda com um valor maior para cobrir os tributos que incidem

nessa parcela adicional. Mais ainda, não é cabível que o governo arrecade mais em

virtude das condições desfavoráveis, obrigando o consumidor a pagar duplamente,

pelo custo adicional da energia e pelos tributos.

A fim de proporcionar ao consumidor de energia elétrica um tratamento mais justo,

proponho este projeto, que visa desonerar dos tributos estaduais a tarifa de energia

referente às bandeiras amarela e vermelha.

Importante  ressaltar  que  este  projeto  não  traz  interferências  à  arrecadação
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estadual,  vez que a  cobrança de tributos  incide  sobre a tarifa  regular  de  energia

definida pela Aneel nas operações que ocorrem sem qualquer anomalia, no que é

chamado de bandeira verde. O projeto impacta apenas a cobrança de tributos sobre a

parcela adicional de tarifa, bandeiras amarela e vermelha, cuja incidência independe

da ação do consumidor.

– 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 2.813/2015

Institui  a  Lei  Geral  de Defesa do Consumidor  do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Lei  Geral  de  Defesa  do  Consumidor,  em  caráter

suplementar à Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, nos termos dos arts.

5º, XXXII, e 170, inciso VI, e da competência estabelecida pelo art. 24, incisos V e

VIII, da Constituição Federal.

Parágrafo único – O disposto nesta lei aplica-se às relações de consumo que se

realizem  no  território  do  Estado  de  Minas  Gerais,  inclusive  os  serviços  públicos

remunerados de forma individual.

Art. 2º – A interpretação e a aplicação das normas previstas nesta lei pressupõem o

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor.

Art. 3º – São essenciais, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990, os produtos indispensáveis para a satisfação de necessidades

imediatas  do  consumidor,  assim  considerados  aqueles  cujo  não  atendimento  das

finalidades legitimamente esperadas:

I – coloquem em risco iminente a vida, a saúde ou a segurança do consumidor;

II – causem prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao exercício regular de seu

trabalho ou ofício.

Art. 4º – Consideram-se serviços essenciais para o consumidor, entre outros:

I – o tratamento e o abastecimento de água; a produção e a distribuição de energia

elétrica, de gás e de combustíveis;

II – a assistência médica e hospitalar;



1503
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

III – a distribuição e a comercialização de medicamentos e de alimentos;

IV – os funerários;

V – o transporte coletivo;

VI – a captação e o tratamento de esgoto e a coleta de lixo;

VII – os de telecomunicações, independentemente de seu regime jurídico, inclusive

os que permitam o acesso à rede mundial de computadores;

VIII – o processamento de dados ligados a serviços essenciais;

IX – os de atendimento e compensação bancários.

Parágrafo único – Consideram-se essenciais,  igualmente,  em qualquer  caso,  os

produtos cujo adequado funcionamento seja condição para fruição dos serviços de

que trata este artigo.

Art. 5º – São deveres dos fornecedores de serviços essenciais, sem prejuízo dos

demais estabelecidos em lei:

I – assegurar a continuidade da prestação do serviço;

II – garantir que seu fornecimento atenda aos padrões esperados de adequação,

eficiência e segurança;

III – relacionar-se com os consumidores segundo os deveres de boa-fé, em especial

no que concerne ao fornecimento de informações claras, precisas e suficientes para

seu esclarecimento quanto ao conteúdo da prestação e ao cálculo da remuneração

devida pelo consumo.

Parágrafo único – No caso de interrupção do serviço em razão de inadimplemento,

é vedada sua realização em véspera de dia sem expediente bancário, sem prejuízo

de prévia notificação do consumidor.

Art. 6º – Sem prejuízo do disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de

1990, é assegurado ao consumidor o amplo e irrestrito direito à informação, assim

entendido o que permita, de modo efetivo e gratuito, seu conhecimento de aspectos

essenciais dos produtos e dos serviços oferecidos no mercado de consumo, inclusive

sua  origem  e  impacto  ambiental,  assim  com  a  ciência  prévia  do  conteúdo  dos

contratos a serem realizados para sua aquisição ou fruição.

Art. 7º – Visando a assegurar o direito à informação, compete aos fornecedores de

produtos e serviços o dever de organizar a divulgação de suas informações de oferta
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e publicidade, considerando o tempo de exposição das informações, o lugar em que

ocorra  e  seu  modo  de  transmissão,  entre  outras  circunstâncias  relevantes  para

assegurar o efetivo esclarecimento do consumidor.

Art. 8º – Sem prejuízo do disposto na legislação vigente, no atendimento ao direito

à informação do consumidor, o fornecedor observará:

I  –  o dever  de fornecer previamente cópia ou versão integral  do contrato a ser

celebrado;

II  –  no  caso  de  venda  de  produtos  ou  serviços  com  pagamento  parcelado  e

cobrança de juros, o dever de afixar, em lugar visível e de modo destacado, o direito

do consumidor à antecipação do pagamento com redução proporcional dos juros;

III  –  o  dever  de  informar  sobre  restrições  de  oferta,  em  especial  quanto  à

disponibilidade dos produtos e dos serviços oferecidos.

Parágrafo único – O não atendimento ao disposto no inciso II implicará, conforme o

caso, as sanções a que se referem o art. 39, parágrafo único, e o art. 42, parágrafo

único, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art.  9º  –  Os  prestadores  de  serviços  públicos  entregarão  aos  consumidores

instrumento  escrito  que  informe  as  condições  de  prestação  e  os  direitos  e  as

obrigações de ambas as partes.

Parágrafo único – Sem prejuízo do disposto no  caput  deste artigo, o fornecedor

manterá as informações de que trata este artigo à disposição dos usuários nos postos

de atendimento ao público, físicos ou virtuais.

Art. 10 – Os fornecedores de bens ou prestadores de serviço que exerçam atividade

em estabelecimento físico ou virtual, em caráter permanente, devem disponibilizar ao

consumidor  livro  de  reclamações,  físico  ou  virtual,  permitindo  que  o  consumidor

exponha as razões de sua crítica e requeira as providências cabíveis.

Parágrafo único – O disposto neste artigo será objeto de regulamentação do Poder

Executivo, ouvido o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, no prazo de até

noventa dias contados da promulgação desta lei.

Art. 11 – Sem prejuízo do disposto no art. 39 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990, são práticas negociais proibidas:

I – a realização de ligações para os números de telefone cadastrados no cadastro a

que se refere a Lei nº 19.095, de 2010;
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II  –  dificultar  ou  impedir,  de  qualquer  modo,  o  cancelamento  de  serviços  pelo

consumidor;

III  –  a  manutenção,  pelo  fornecedor,  da  inscrição do consumidor  em banco  de

dados  ou cadastro  de  inadimplentes,  por  prazo  superior  a  quarenta  e  oito  horas

contados do pagamento ou acordo de renegociação, ou outro modo de extinção da

dívida original;

IV  –  discriminar,  de  qualquer  modo,  os  consumidores,  recusando  ou  criando

obstáculos ao atendimento de suas demandas;

V – a transferência a outros fornecedores, dos dados pessoais ou das informações

relativas ao contrato celebrado pelo  consumidor,  quando não autorizado por  este,

visando à oferta de outros produtos e serviços.

Parágrafo único – Para efeito do disposto no inciso I, considera-se caracterizada a

prática  vedada,  sem  prejuízo  de  outras  situações,  quando  o  processo  de

cancelamento  do  contrato  pelo  fornecedor  exija  tempo  excessivo  ou  exclua  a

possibilidade de sua realização pelo mesmo modo com que se deu a oferta ou a

celebração do contrato, não se caracterizando a prática abusiva quando o fornecedor

disponha de canal  de cancelamento,  de modo contínuo,  através de  sítio  na  rede

mundial de computadores.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta proposição tem como objetivo suprir  diversos pontos que não

foram devidamente disciplinados pelo Código de Defesa do Consumidor, o que traduz

a necessidade de atuação deste parlamentar visando a assegurar a proteção e a

segurança  necessárias  aos  consumidores  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Nesse

contexto,  foram  disciplinados  de  forma  minuciosa  temas  envolvendo  os  direitos

essenciais dos consumidores, especificamente o seu direito à informação, bem como

temas relativos a práticas abusivas contra eles.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.814/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.532/2014)

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Deus União e Fraternidade 142, com

sede no Município de Rio Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  Deus  União  e

Fraternidade 142, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

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

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Gil Pereira

Justificação: A Loja Maçônica Deus União e Fraternidade 142 é uma entidade da

sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Município de Rio Pardo de Minas, e

se destina a fins beneficentes e à difusão da cultura maçônica e científica.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998, para ser declarada de utilidade pública.

Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região, conto com

o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.815/2015

Institui a Semana de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e

Hiperatividade – TDAH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit

de Atenção e Hiperatividade – TDAH –, a ser realizada anualmente na semana do dia

1º de agosto.

Art.  2º – O objetivo da semana instituída por esta lei  é a promoção de eventos

visando informar a sociedade a respeito da necessidade do diagnóstico precoce em

indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH – bem como

da possibilidade de tratamento desse transtorno e seguimento clínico.
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Art.  3º  –  Para  cumprir  o  disposto  nesta  lei,  o  Estado  buscará  parcerias  com

entidades  e  profissionais  multidisciplinares  envolvidos  no  diagnóstico  e  no

acompanhamento de indivíduos com TDAH.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Fred Costa

Justificação: O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH – é uma

doença identificada na infância que tem efeitos  observados ao longo da vida.  De

causas  neurobiológicas  e  hereditárias,  o  TDAH  torna  as  crianças  hiperativas,

inquietas  e  impulsivas.  Com  sintomas  sutis,  manifestando-se em comportamentos

considerados característicos de determinada faixa etária, a doença é, muitas vezes,

ignorada.

Não contemplado pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da

Educação Inclusiva de 2007, o TDAH não está disposto em legislação específica e

nem  encontra  apoio  educacional  e  garantia  de  diagnóstico  dado  por  equipes

multidisciplinares. Sem acesso aos recursos didáticos adequados que auxiliariam a

vida escolar das crianças portadoras desse transtorno, a falta de diretrizes explícitas

também faz com que muitos professores rotulem crianças, prejudicando o diagnóstico

e o devido encaminhamento aos profissionais de saúde especializados.

O  Ministério  da  Saúde  já  teve  oportunidade  de  formar  entendimento  quanto  à

necessidade de uma política pública específica para o diagnóstico e tratamento da

enfermidade. Um documento preliminar foi elaborado a partir da contribuição de um

grupo  de  trabalho,  que  se  debruçou  sobre  o  tema  dos  transtornos  funcionais

específicos,  entre  os  quais  inclui-se justamente  o  TDAH,  com o intuito  de  propor

diretrizes para reconhecimento da necessidade dessa política pública específica.

Não contemplados pelo Ministério da Saúde e sem políticas públicas voltadas para

seu  atendimento,  os  portadores  de  TDAH  tornam-se  marginalizados  e  excluídos

socialmente, vítimas do preconceito advindo da desinformação da população e da

falta de profissionais especializados nessa área.

Portanto, objetivando atender à necessidade observada, apresenta-se este projeto,

que  pretende  promover  anualmente  uma  semana  durante  a  qual  serão  feitas
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campanhas  de  conscientização  e  a  realização  de  exames  preventivos,  ainda  na

infância, para o diagnóstico da doença e a realização dos devidos tratamentos.

Diante  do  exposto,  espero  contar  com o  apoio  dos  meus  nobres  pares  para  a

aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.097/2015,  do  deputado  Isauro  Calais,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  repúdio  à  Concessionária  Concer  e  à  Agência  Nacional  de

Transportes Terrestres em virtude do aumento abusivo de 24% no preço do pedágio

em Simão Pereira, na BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. (– À

Comissão de Transporte.)

Nº 2.098/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  regularização  do

pagamento de adicional de produtividade dos policiais militares. (– À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 2.099/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Prumo Engenharia,  sediada  em  Formiga,  por  ter  sido

selecionada como uma das 35 melhores empresas para se trabalhar no Estado, em

pesquisa realizada em parceria entre a Great Place to Work, a Associação Brasileira

de Recursos Humanos, a revista Encontro e o jornal Estado de Minas. (– À Comissão

de Turismo.)

Nº  2.100/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações com as especificações que menciona,

sobre inadequações e imprecisões em leis e decretos estaduais, apontadas nos itens

6  a  13  do  Ofício  nº  0606/2015,  do  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia

Ocupacional. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.101/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para aumentar o

investimento em segurança pública e melhorar o aparato policial civil e militar, tendo

em vista a sensível diminuição dos investimentos do Estado, tanto para a Polícia Civil

quanto para a Militar.
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Nº  2.102/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a instalação de

câmeras de segurança nas vias públicas do Município de Conceição das Alagoas, em

parceria com o poder público municipal.

Nº  2.103/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para aumentar o

investimento em segurança pública e para melhorar o aparato policial civil e militar,

tendo em  vista  a  sensível  diminuição dos  investimentos  do  Estado,  tanto  para  a

Polícia Civil quanto para a Militar.

Nº  2.104/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para

aumentar o contingente de policiais militares no Município de Conceição das Alagoas.

Nº  2.105/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências com vistas a realizar

operações conjuntas das polícias civil e militar para repressão qualificada dos crimes

de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no Município de Conceição das

Alagoas, bem como a solicitar ao Poder Judiciário local a expedição de mandados de

prisão de criminosos contumazes.

Nº  2.106/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para elevar

o pelotão do Município de Conceição das Alagoas à condição de companhia.

Nº  2.107/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

doada uma van ao Conselho de Criminologia e Política Criminal, a fim de facilitar a

prestação dos serviços dessa instituição.

Nº  2.108/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para aumentar o efetivo

de policiais civis no Município de Conceição das Alagoas, bem como para instalar

atendimento  na  delegacia  de  Polícia  Civil  em  regime  de  plantão,  nos  finais  de

semana.

Nº  2.109/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que o 3º Pelotão

da PM da 79ª  Cia.  da  PM da 20ª  Cia  PM Ind.,  da cidade de Muzambinho,  seja

elevado à condição de companhia.

Nº  2.110/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para incluir, de

forma permanente, no orçamento dessa pasta, a destinação de recursos ao Conselho

de  Criminologia  e  Política  Criminal,  para  auxiliar  a  prestação  de  serviços  dessa

instituição.

Nº  2.111/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  aumentar  o

investimento em segurança pública e melhorar  o aparato policial  civil  e  militar  no

Estado.

Nº  2.112/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a construção de um

novo fórum na Comarca de Conceição das Alagoas.

Nº  2.113/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  realizar

operações conjuntas das polícias civil e militar com vistas à repressão qualificada dos

crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Município de Conceição

das  Alagoas,  bem  como  para  solicitar  ao  Poder  Judiciário  local  a  expedição  de

mandados de prisão de criminosos contumazes.

Nº 2.114/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Campolina Futebol Clube, do Município de Esmeraldas, pelos

seus 90 anos de fundação. (– À Comissão de Esporte.)

Nº  2.115/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações consubstanciadas em cópia da prestação

de contas do Hospital Regional de Uberaba (Hospital José de Alencar). (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº  2.116/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação e à Secretaria de Saúde pedido de

providências  para  aprovação  da  abertura  do  curso  de  medicina  na  Universidade

Federal de Itajubá – Câmpus Itabira. (– À Comissão de Educação.)
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Nº  2.117/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que agilize o processo de

licenciamento ambiental referente ao empreendimento de expansão dos terminais de

passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Nº 2.118/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona,  pela

atuação na ocorrência, em 25/8/2015, em Teófilo Otôni, que resultou na apreensão de

drogas e na prisão de uma pessoa. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.119/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governo do Estado pedido de providências para que seja priorizado o pagamento de

todos os convênios de saúde.

Nº 2.120/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49ª BPM, pela

localização  do  menor  Pedro  Lucas  Anatólio  Chaves,  desaparecido  na  tarde  de

25/8/2015 e  encontrado a  cerca  de  5km de distância  da  casa da  família;  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 2.121/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Presidente Kennedy, com sede no Município

de Candeias, pelos 50 anos de funcionamento. (– À Comissão de Educação.)

Nº 2.122/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Minas Tênis Clube pelo seu 80º aniversário. (– À Comissão de

Esporte.)

Nº 2.123/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Senai  Pará  de  Minas,  denominado  Centro  de  Formação

Profissional Dr. Celso Charuri, e com os estudantes Caíque Ferreira de Faria, pela

conquista das medalhas de bronze e ouro na modalidade Eletricidade Industrial, nas

competições Worldskill  Leipzig e Worldskill  América Bogotá, realizadas em 2013 e

2014, respectivamente, e Djalma Rodrigues de Assis, pela conquista da medalha de

prata  na  modalidade Cantaria,  na  competição Worldskill  São Paulo,  realizada em

2015. (– À Comissão de Educação.)



1512
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nº  2.124/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Fazenda pedido de informações sobre o motivo pelo

qual  não foram concluídas as  obras contratadas pelo  regime de parceria público-

privada, com base na Lei nº 18.038, de 2009. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.125/2015, 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 25/8/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de objetos de valor 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 2.126/2015, 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 24/8/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de drogas, celulares, quantia em dinheiro 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  2.127/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Departamento de Obras Públicas do Estado pedido de providências

para priorizar a destinação de recursos para reforma das instalações da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

Nº  2.128/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Planejamento pedido de

providências  para  promoção  de  repasse  de  recursos  financeiros  para  custeio  da

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

Nº  2.129/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pedido

de providências para que sejam estabelecidos editais específicos para manutenção

da  infraestrutura  de  pesquisa  da  Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas

Gerais.
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Nº 2.130/2015, do deputado João Magalhães, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal  de Justiça pedido de providências para que o Município de São José da

Safira deixe de pertencer à Comarca de Santa Maria do Suaçuí e passe a pertencer à

Comarca de Governador Valadares. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.131/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Instituto São Rafael pelos seus 89 anos de fundação. (– À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  2.132/2015,  da  Comissão  de Defesa  do Consumidor,  em que solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria da República em Minas Gerais as notas taquigráficas

da 1ª  Reunião Extraordinária  dessa comissão e pedido de providências  para que

instaure uma ação civil pública contra a concessionária Via 040 e a Agência Nacional

de  Transportes  Terrestres,  em  virtude  das  inúmeras  denúncias  e  reclamações

apresentadas por cidadãos diante dos prováveis descumprimentos de dispositivos do

Código de Defesa do Consumidor,  especialmente os arts. 6º, 8º, 10º e 51; da Lei

Federal  nº  8.987,  de  2015,  notadamente  o  art.  6º;  e  do  contrato  de  concessão

vinculado à exploração da Rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Brasília.

Nº  2.133/2015,  da  Comissão  de Defesa  do Consumidor,  em que solicita  sejam

encaminhadas ao Procon do Ministério Público Estadual as notas taquigráficas da 1ª

Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que instaure

uma ação civil  pública contra  a concessionária Via  040 e a  Agência  Nacional  de

Transportes  Terrestres,  em  virtude  das  inúmeras  denúncias  e  reclamações

apresentadas por cidadãos diante dos prováveis descumprimentos de dispositivos do

Código de Defesa do Consumidor,  especialmente os arts. 6º, 8º, 10º e 51; da Lei

Federal  nº  8.987,  de  2015,  notadamente  o  art.  6º;  e  do  contrato  de  concessão

vinculado à exploração da Rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Brasília.

Nº  2.134/2015,  da  Comissão  de Defesa  do Consumidor,  em que solicita  sejam

encaminhadas ao Tribunal de Contas da União as notas taquigráficas da 1ª Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que instaure uma ação

civil  pública contra a concessionária Via 040 e a Agência Nacional de Transportes

Terrestres,  em  virtude  das  inúmeras  denúncias  e  reclamações  apresentadas  por

cidadãos diante dos prováveis descumprimentos de dispositivos do Código de Defesa
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do Consumidor, especialmente os arts. 6º, 8º, 10º e 51; da Lei Federal nº 8.987, de

2015, notadamente o art. 6º; e do contrato de concessão vinculado à exploração da

Rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Brasília.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.991/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério da Fazenda pedido de informações sobre o total da arrecadação anual do

Imposto sobre Operações Financeiras, a partir de 2003.

Nº  1.992/2015,  do  deputado  Rogério  Correia  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Sindicato  dos  Jornalistas

Profissionais de Minas Gerais pelos 70 anos de sua fundação.

Nº 1.993/2015, do deputado Cabo Júlio e outros, em que solicitam a convocação de

reunião especial para homenagear o Corpo de Bombeiros Militar pelos 104 anos de

serviços prestados à população mineira.

Nº 1.994/2015, do deputado Cabo Júlio e outros, em que solicitam a convocação de

reunião especial para homenagear a Secretaria de Defesa Social pelo trabalho que

vem prestando à população mineira.

Nº 1.995/2015, do deputado Nozinho e outros, em que solicitam a convocação de

reunião especial  para homenagear  a Associação dos Avicultores de Minas Gerais

pelos 60 anos de sua fundação.

Proposições não Recebidas

– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a substituição da sacola plástica pela sacola ecológica e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A sacola plástica deverá ser substituída pela sacola ecológica, nos termos

desta lei.

Art. 2º – A substituição a que se refere esta lei acontecerá nos estabelecimentos

privados e nos órgãos e entidades do poder público sediados no Estado.

Art. 3º – A substituição a que se refere esta lei terá caráter facultativo pelo prazo de
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dois anos, contados a partir da data de publicação desta lei, e caráter obrigatório a

partir de então.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator as seguintes

penalidades:

I – notificação;

II – multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, em caso de reincidência, no

valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

III – interdição do estabelecimento.

§ 1º – Na penalidade de notificação, será concedido prazo de trinta dias para que o

infrator se ajuste ao previsto nesta lei.

§  2º  –  A penalidade de interdição do estabelecimento  não se aplica a  órgão e

entidade do poder público.

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

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: As sacolas plásticas invadiram o Brasil na década de 1980, por sua

praticidade, custo baixo e pela moda dos produtos descartáveis.

Hoje vemos que elas são um dos grandes vilões do meio ambiente, porque foram

usadas desmedidamente. Feitas com material derivado do petróleo, sua degradação

no  meio  ambiente  leva  centenas  de  anos,  além  de  poluir  os  mares  e  os  rios,

causando a morte de espécies como peixes e tartarugas, que as confundem com as

águas-vivas.

A substituição das sacolas descartáveis por sacolas biodegradáveis ou sacolas não

descartáveis é inevitável e urgente. Assim, torna-se necessária a intervenção deste

Parlamento para criar norma legal específica, de caráter punitivo, para inibir o uso dos

plásticos descartáveis.

Por  essas  razões,  conclamo  os  meus  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

– A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art. 284, do

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
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REQUERIMENTO

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja formulada manifestação

de aplauso ao policial legislativo Valdir Israel da Silva, lotado na Gerência de Polícia

Legislativa, pelos 36 anos de relevantes serviços prestados nesta Casa Legislativa,

garantindo  a  ordem  e  a  segurança  e  cumprindo  seus  deveres  funcionais  com

eficiência.

– A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do deputado Cássio Soares em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

4.005/2013.

Registro de Presença

O presidente – A presidência registra a presença, em Plenário, do querido amigo,

ex-presidente desta Casa, Doutor Viana, hoje conselheiro do Tribunal de Contas. É

uma alegria recebê-lo mais uma vez em nossa Casa. Agradecemos sua presença.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Professor Neivaldo.

O deputado Professor Neivaldo – Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Trago

alguns temas. Primeiramente, uma questão que me incomoda muito, relacionada à

segurança, principalmente por eu fazer  parte da Comissão de Segurança Pública.

Ouço falarem muito  desse tema.  Há muita  cobrança em relação  à  segurança no

governo Pimentel.

O nosso governador, ao assumir o governo de Minas Gerais, tem a consciência e o

compromisso de resolver os problemas, mas o que questiono é que alguns deles já

são  de  muitos  anos.  Não  quero  a  todo  tempo  ficar  dizendo  quantos  anos  esse

governo  ficou  nas  mãos  do  PSDB.  Ficou  12  anos,  desconsiderando  o  Azeredo,

rapidamente Itamar e, depois, novamente o governo do PSDB, até o ano passado,

deputada Geisa Teixeira.  Então,  na  verdade,  pegamos um estado realmente com

muitos  problemas.  Sabemos  dos  desafios.  O  governo  Pimentel  quer  resolver,

resolverá, trabalhará para isso, mas há muitos problemas.

Vejamos a temática da segurança no Estado. Quando o nosso governador assumiu
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tínhamos, na PM, 11.265 viaturas, das quais 4.562 estavam fora das ruas por falta de

manutenção.  No Corpo de Bombeiros  tínhamos  373 carros  fora  de  combate.  Ele

conta hoje com apenas 697 veículos em pleno funcionamento. Então, realmente, é

uma questão grave. Quando há cobrança nas ruas, em relação à Polícia Militar e ao

Corpo de Bombeiros,  realmente é algo preocupante.  Mas,  deputado Bosco, como

encontramos essas corporações? Com um grande déficit.

Para termos uma ideia, os presídios mineiros têm 32 mil vagas, e temos atualmente

66 mil presos.

Temos  presos  perigosos  convivendo  com  presos  menos  perigosos,  presos  que

ainda estão aguardando processos. São 66 mil presos. O governo passado estava

construindo  quatro  presídios,  mas  simplesmente  pararam  as  construções.  Eles

ajudariam a resolver o problema de defasagem.

Estive, nesta semana, em Conceição das Alagoas, numa audiência da Comissão de

Segurança Pública, e um delegado da Polícia Civil me procurou e disse: “Deputado

Professor Neivaldo, dê os parabéns ao nosso governador por mim. É a primeira vez,

em muitos anos, que a Polícia Civil é lembrada”. Há um contingente de 9.500 policiais

civis, mas, na verdade, deveria ser o dobro. Faltam também carros em bom estado –

cerca de 300 veículos precisam ser trocados. Há 92 obras paradas na Polícia Civil.

São necessários cerca de R$113.000.000,00 para terminar essas obras a fim de dar

melhor estruturação ou reestruturação para que a Polícia Civil execute o seu trabalho.

Faltam legistas, médicos, os processos estão parados, o que é resultado, deputada

Marília Campos, desse abandono da segurança.

Alguns dados importantes sobre a violência no Estado: de 2002 a 2012 o número

de homicídios registrado em todo o Estado teve crescimento de 52,3%, enquanto na

esfera nacional foi  da ordem de 13%, 14%. Ou seja, quatro vezes mais do que a

média nacional.  Então,  quando houve no Estado um aumento de 52%, na esfera

nacional foram 14%. Algo muito sério acontecia neste Estado de 2002 a 2012. Por

que só aqui cresciam assustadoramente os homicídios, enquanto na esfera nacional

essa média era muito menor? De 2010 a 2013 o número de crimes considerados

violentos foi de 50 mil para 88 mil. Em Minas Gerais, tivemos 74% de aumento de

crimes violentos.  Por  que tivemos um aumento  tão  substancial  desses crimes no

Estado de 2010 a 2013?
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Na verdade, estou no meu primeiro mandato e não acompanhei todos os deputados

em seus mandatos, mas será que a oposição, que bate tanto no nosso governo em

relação à segurança, deputada Geisa Teixeira, quando era base dos governos Aécio,

Anastasia e Alberto Pinto Coelho, cobrava, questionava esse aumento assustador da

violência no Estado?

Fico ouvindo também sobre questões em que não investimos. Em 2014, o governo

anterior  assegurou que investiria  R$145.000.000,00 em segurança,  mas repassou

apenas 39% dos recursos previstos à Polícia Civil, acumulando dívidas e formando

um  rombo  de  R$117.000.000,00,  resultado  de  investimentos  e  despesas  com

manutenção que não foram quitados no ano passado.

Então, nós pegamos a Polícia Civil com um rombo de R$117.000.000,00, o que não

foi diferente também na Polícia Militar, que também tinha essa mesma situação. Se

compararmos o investimento em segurança pública do primeiro semestre de 2014

com o do primeiro semestre de 2015,  veremos a diferença de tratamento dado à

pasta pelos governos tucano e de Fernando Pimentel.

No  primeiro  semestre  de  2014,  investiram  R$5.133.117.737,00  em  segurança

pública,  incluindo-se  Corpo  de  Bombeiro,  Departamento  de  Trânsito,  Fundo

Penitenciário,  Polícias  Civil  e  Militar  e  Secretaria  de  Defesa  Social.  No  governo

Pimentel,  no primeiro semestre deste ano,  o valor  foi  de R$6.636.444.352,00. Ou

seja, no governo do PSDB, foram R$5.000.000.000,00; no governo Pimentel, foram

investidos  R$6.000.000.000,00.  Na  Polícia  Civil,  o  investimento  em  2014  foi  de

R$639.000,00; neste ano, já foi de R$771.000,00. Na Polícia Militar, o investimento

em 2014 foi de R$3.000.000.000,00; neste ano, foi de R$4.000.000.000,00. No Corpo

de  Bombeiros,  o  investimento  em  2014  foi  de  R$259.000,00;  neste  ano,

R$335.000,00 no primeiro semestre. Na Secretaria de Defesa Social, o investimento

em 2014 foi de R$744.000,00; neste ano, foi de R$941.000,00.

Esses  dados  vocês  podem facilmente  achar  no  site do  governo,  que mostra  o

investimento.  Desde  1º  de  janeiro,  o  governo  começou  a  traçar  metas  para  a

diminuição da violência.  O principal foco de planejamento é recuperar  as  Polícias

Militar e Civil e gerar mais vagas nos presídios. A segurança está sendo reforçada.

Cerca de 4 mil policiais civis e militares estão sendo contratados neste semestre. A
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frota  deverá  ser  renovada,  e  o  governo  também  deverá  investir  nas  áreas  de

inteligência e de digitalização dos processos.

Então, para desafogar o sistema carcerário, serão construídas novas penitenciárias

e  o  governo  vai  criar  uma  força-tarefa  com  a  justiça,  o  Ministério  Público  e  a

Defensoria Pública para resolver a situação dos chamados presos provisórios, os que

estão atrás das grades, mas ainda não foram condenados por seus crimes. Hoje eles

são cerca de 30 mil.

A atual administração também vai retomar as obras dos novos presídios que foram

abandonadas e planeja a construção de novas unidades prisionais. E, para colocar a

casa em ordem, o governo também reajustou o salário dos servidores da Secretaria

de Defesa Social. Há muitos dados, que estão disponíveis a quem quer que seja. O

mais importante é dizer que o governo Pimentel está trabalhando para melhorar o

triste  quadro  da  segurança  pública  no  Estado  de  Minas  Gerais,  naquilo  que

encontramos.

Nós  aqui,  na  Assembleia,  com  certeza  continuaremos  trabalhando  tanto  para

informar  quanto  para  ajudar  o  governo  em  suas  prioridades.  A  Comissão  de

Segurança Pública, presidida pelo deputado Sargento Rodrigues, continuará com as

audiências, ouvindo as regiões, para que possamos dar as respostas.

Meu tempo, infelizmente, está acabando e gostaria de deixar este recado e esta

questão,  que  me incomoda muito  quando  ouço  falar  na  falta  de  investimento  na

segurança. Temos aqui documentos que são transparentes, a que todos podem ter

acesso, mostrando que há investimento real.

Antes de terminar, gostaria de parabenizar a cidade de Araguari, que amanhã, dia

28,  comemora  127  anos  de  existência.  Araguari  fica  próxima  a  Uberlândia,  que

também  completa  127  anos,  no  dia  31  de  agosto.  Portanto  quero  parabenizar

também a cidade de Uberlândia, os “uberlandinos”, como eu, os uberlandenses e o

prefeito Gilmar Machado, que administra uma cidade que cresce a cada dia.

Fico muito feliz em fazer parte da história da cidade de Uberlândia, tendo sido líder

do  prefeito  Gilmar  Machado  de  2013  a  2014,  período  em  que,  com  os  outros

vereadores,  aprovamos  mais  de  500  projetos.  Recentemente,  o  prefeito  Gilmar

Machado esteve na Cidade Administrativa,  em Belo Horizonte,  buscando recursos
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para custear melhorias na área de transporte escolar, entre outras. Também tivemos

uma boa  conversa  com  o  secretário  Fausto,  da  saúde,  e  vamos  fazer  parte  do

programa Minas Digital. Nesta semana, o prefeito Gilmar Machado inaugurou várias

obras,  como UBSFs,  academias ao ar  livre,  câmeras de  videomonitoramento  e a

pavimentação em vias que estavam despavimentadas há 30 anos. Também a região

de Morada Nova foi contemplada com saneamento básico. Enfim, muito tem sido feito

pelo prefeito Gilmar Machado para que a nossa cidade tenha mais qualidade e sua

população tenha mais oportunidade.

Terminando, presidente, o nosso líder Rogério Correia deu hoje uma boa notícia

não só para Uberlândia, que tem grande concentração de atacadistas, mas também

para outras cidades que têm a base de sua economia nesse setor: será prorrogada

por dois meses a resolução que trata da questão tributária no setor atacadista, hoje

uma  preocupação  do  prefeito  Gilmar  Machado  e  de  outros.  Assim,  amanhã,  o

secretário assinará a prorrogação, por dois meses, da tributação para os atacadistas,

permitindo que o governo dialogue com o setor e, juntos, busquem uma solução que

seja boa para todos. Obrigado.

O presidente – Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O  deputado  Vanderlei  Miranda*  –  Quero  saudar  o  presidente,  estendendo  a

saudação aos colegas deputados e deputadas, à nossa assessoria, aos profissionais

de  imprensa  que  cobrem  os  nossos  trabalhos,  aos  presentes  nas  galerias  e,

especialmente,  àqueles  que  os  acompanham,  de  casa  ou  de  seu  ambiente  de

trabalho, nesta tarde de quinta-feira.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é um assunto que nos tem preocupado

já há um bom tempo. O deputado Leandro Genaro também, com toda certeza, já fez

aqui essa abordagem, além de mim e de outros deputados.

Recebi do nosso colega, deputado Noraldino Júnior, um ofício, datado do último dia

18, em que ele encaminha ao meu gabinete a cópia de uma questão escolar que foi

aplicada em uma prova por  uma professora da Escola Estadual Márcio Aguiar da

Cunha, em Ipatinga. Na verdade, essa questão foi um exercício entregue, segundo

Noraldino Júnior, nosso colega deputado, sem autorização da diretora Angélica, que,

conforme está no ofício, ficou surpresa com a aplicação desse exercício para classe

do 6º ano daquela escola na cidade de Ipatinga. E o que nos causa estranheza?
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Existe hoje um movimento, eu diria até um movimento exagerado, ligado a essa

questão  dos  direitos  LGBT,  a  ponto  de  Brasília  ter  produzido  uma  lei  que  foi

parcialmente vetada pela presidenta Dilma. Esta Casa começou a discutir também,

por meio da comissão de mérito, a Comissão de Educação, esse mesmo assunto. E

nós já percebemos que em Belo Horizonte aconteceu um caso que causou muita

estranheza ao próprio prefeito Marcio Lacerda e à Secretaria de Educação em que o

diretor de uma escola municipal, já se antecipando, sem nenhuma base legal para

isso, sem nenhuma orientação da secretaria para isso, adiantou-se separando um

banheiro exclusivo para aqueles que fizeram sua opção sexual, no caso, como de

homossexual.  Aliás,  na  verdade,  ele  não criou  nem um  banheiro,  ele  unificou  os

banheiros  –  era um banheiro só para todas as crianças – a ponto  de  um aluno,

segundo  a  informação  que  nos  chegou,  ter  feito  xixi  na  roupa,  porque  ficou

constrangido  de  frequentar  um  mesmo  banheiro,  principalmente,  junto  com  as

meninas. Por si só esse ato é uma irresponsabilidade: criar um banheiro único para

crianças, adolescentes, pois não se pode acompanhar aquilo que acontece no interior

desses banheiros, e, com todo respeito, por se tratar de crianças, de adolescentes

induzidos a práticas nada comuns, nada recomendáveis. Graças a Deus, houve uma

interferência e o diretor dessa escola municipal, aqui em Belo Horizonte, voltou àquilo

que  é  considerado  o  normal  dos  banheiros:  separados,  cada  um  para  o  sexo

correspondente.

Agora em Ipatinga lança-se um teste, um exercício de classe que trata da questão

da inclusão social, deputado Sargento Rodrigues. “O termo inclusão social é utilizado

ao fazer referência à inserção de pessoas com algum tipo de deficiência em escolas

de  ensino  regular  e  no  mercado  de  trabalho,  ou  ainda  referindo-se  a  pessoas

consideradas excluídas, que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade

por motivos como...” Aqui entre os motivos está: “gênero: homem, mulher”, e entre

parênteses, “homossexual” acrescido ao termo.

E foi lançado um... Não sei que nome se dá a isso aqui. É onde você identifica

palavras  no  meio  daquela  sopa  de  letrinhas  –  diagrama –  que  diz:  encontre  no

diagrama os motivos de exclusão social. São oito palavras, entre elas estão pobreza,

exclusão  digital,  etnia,  religião,  raça  e  homossexualidade.  Está  aqui.  O deputado

Noraldino Júnior me encaminhou esse ofício.
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Na verdade, o que percebo, deputado Noraldino Júnior, é uma forçação de barra

para,  de  alguma maneira,  fazer  com que esse tema seja  pautado nas  escolas  e

forçado dentro da cabeça de nossas crianças. Não vejo outra razão, outro motivo.

Motivo de exclusão? Como? Onde? E, o que é pior: essas crianças são como folhas

em  branco,  estão  numa  fase  onde  é  possível  fazer  muitos  desenhos  nas  suas

cabecinhas. Sinceramente, essa forçação de barra me preocupa.

Outro dia ouvi uma notícia que, de certa forma, me estarreceu, deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Em Brasília, estão querendo incluir entre crimes raciais algum tipo de

violência contra  os  homossexuais.  Não estou fazendo apologia à  violência contra

homossexuais, nada disso, absolutamente, mas tratar como crime racial? Quando li

isso, disse: estamos criando a terceira raça. A ideia, então, é criar uma nova raça no

Brasil. Já chegamos a esse ponto de forçar, agora, a criação de uma nova raça, e

isso  realmente  é  preocupante  porque  temos  defendido  desta  tribuna,  e  não  é  a

primeira vez que venho aqui.

Tenho  defendido  aqui  esses  valores  e  esses  princípios  da  família,  mas  o  que

aprendemos no Brasil, ainda que a modernidade, entre aspas, queira nominar, e, de

certa forma, apresentar outros modelos de família. Uma coisa de que, nos meus 63

anos, não vou abrir mão é que, para mim, família continua sendo o casamento entre

um  homem  e  uma  mulher,  podendo  ou  não  gerar  filhos.  Tenho  meus  netos  e,

sinceramente, me preocupo com o ambiente escolar em que eles vão conviver diante

dessa forçação de barra.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Quero cumprimentá-lo por discorrer

sobre um tema que também nos preocupa. V. Exa. abordou com muito zelo e muito

cuidado, mas, ao mesmo tempo, com muito firmeza. Infelizmente, criaram uma tal

ideologia  de  gênero,  deputado  Vanderlei  Miranda,  e  querem  impor  goela  abaixo

através da  escola.  Conversei  com algumas pessoas que pensam como nós.  Não

discriminamos, é diferente.

Discriminar é uma coisa, e aceitar a imposição é outra. A Lei nº 13.005, que trata do

Plano Nacional  de  Educação,  em seu art.  2º,  fala em erradicar  toda a  forma de

discriminação. E é exatamente em metade de um inciso, dentro de um artigo, que

pegam quatro palavras e tentam associá-las para impor a ideologia de gênero, como
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V. Exa. colocou. Daqui a pouco querem que a criança e o adolescente – criança é até

12 anos incompletos  -,  homens e mulheres,  frequentem o mesmo banheiro numa

escola.  A  ideologia  de  gênero  quer  isso,  e  repudiamos,  não  aceitamos.  Essas

pessoas deveriam entender que,  até mesmo em sua edição, o Plano Nacional de

Educação,  quando fala em erradicar toda e qualquer  forma de discriminação,  não

está falando que os demais têm que aceitar a tese da ideologia de gênero, que o

partido A ou B quer implantar nas escolas, empurrando-a goela abaixo.

O  pior  é  que,  nos  preceitos  constitucionais  dos  art.  226  e  227,  há  vedação

expressa. Ao Estado não é permitido adentrar na educação de filhos, e querem fazê-

lo  por  meio  da escola.  É isso que eles  querem. É proibida  qualquer  tentativa  do

Estado de impor ou interferir na educação dos filhos. Educação é pai e mãe, é família.

As pessoas que estão acompanhando isso, como nós, sabem que eles querem fazer

isso comendo pelas beiradas, deputado Vanderlei Miranda.

Infelizmente um dos partidos que carregam essa bandeira é o PT. O PT é que gosta

de levantar essa bandeira,  e não temos que ter  receio em divergir.  Podemos ser

colegas  deputados,  convergir  em  quase  tudo,  mas,  naquilo  que  precisarmos,

deputado Vanderlei Miranda, temos que divergir. Temos que divergir do PMDB, do

PDT, do PT. E o PT é que gosta de carregar essa bandeira. O PT quer que a criança

frequente  o  mesmo  banheiro.  Não  podemos  aceitar,  e  temos  que  dizer  isso

publicamente.  Não temos que ter  melindre em falar  isso.  Inclusive,  parte do meu

partido está na base,  porque o Senado está meio lá  e  meio cá.  Na Câmara dos

Deputados, ele já saiu da base do PT. Sei que o partido de V. Exa. está também na

base, mas temos que dizer que é o PT que empunha essa bandeira de ideologia de

gênero. Vá fazer ideologia de gênero na casa dos filiados ao PT; no restante, deixe

que cada pai e cada mãe decidam como criar e educar seus filhos.

Parabéns. V. Exa. tem todo o apoio e tem toda a razão. V. Exa. não pode arredar o

pé das convicções que tem como pai e como avô que é.

O deputado Vanderlei Miranda* – Obrigado, deputado Sargento Rodrigues.

Para finalizar,  Sr.  Presidente,  quero fazer  uma observação em relação à Escola

Estadual Engenheiro Márcio Aguiar da Cunha, em Ipatinga, especialmente à diretora

Angélica, porque não sabemos na verdade quais foram as medidas tomadas pela
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diretora em relação a essa ação da professora. Lamentavelmente não tenho aqui o

nome da professora. Se tivesse, com certeza o traria agora. Mas quero crer que essa

notícia chegará à diretora Angélica, se ela não nos estiver assistindo, por estar em

trabalho. E que ela possa então nos enviar uma posição sobre quais medidas foram

tomadas em relação a, eu diria, esse arbítrio da professora que aplicou para a classe

um exercício onde se encontra esse diagrama, que, digo mais uma vez, nada mais é

do que uma forçação de barra  em relação a  fazer  com que nossas crianças,  de

alguma  forma,  aceitem,  entre  aspas,  naturalmente  aquilo  que  nós,  pais,  temos

ensinado aos nossos filhos ser contrário à lei da natureza humana. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Muito obrigado, presidente deputado Ulysses

Gomes, nosso secretário da Mesa, que hoje preside os trabalhos. Quero saudar os

demais parlamentares que aqui se encontram, os amigos das galerias, que nos dão o

prazer de estarem aqui conosco, e os amigos telespectadores da TV Assembleia.

Quero iniciar as nossas manifestações, nesta tarde, Sr. Presidente, homenageando

as  nossas  Apaes.  Esta  semana  estamos  comemorando  a  semana  nacional  das

Apaes,  pelo  trabalho  que  está  sendo  feito  por  todos  aqueles  que  se  dedicam  a

nossas  Apaes.  Esta  semana está  sendo  reservada,  com inúmeras atividades  em

todas as nossas escolas do Estado e do Brasil. É uma semana voltada aos interesses

das Apaes, ao exercício delas e a essa reflexão tão importante do verdadeiro papel

que exercem em cada município, em cada comunidade.

Tivemos o prazer de ter, na terça-feira, uma audiência importante, na Comissão de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  presidida  pelo  deputado  Duarte

Bechir, que contou com a participação do deputado federal Eduardo Barbosa, que,

hoje, é, acima de tudo, um grande defensor das Apaes na Câmara Federal, entre

outros parlamentares. Pudemos discutir, ouvir as pessoas e perceber o sentimento de

todos sobre a importância da Apae, a importância da sua ligação com a sociedade,

com a família, com todos aqueles que se dedicam a esse grande sacerdócio.

Hoje a participação da Apae na vida da comunidade é indispensável. É tão bonito e
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tão importante o seu trabalho! Estamos acompanhando-o durante toda esta semana,

que  está  chegando  ao  fim.  Todos  os  municípios  estão  comemorando  a  semana

nacional do excepcional, do deficiente, dedicando-se, trabalhando, demonstrando a

importância de cada um. Isso realmente reflete, não somente na nossa vida como

parlamentar, como cidadão, que tem o dever da participação, como também no que

diz respeito à colaboração, para que essas escolas possam estar sempre à frente das

discussões, das demandas e, principalmente, em favor da comunidade. Então quero

saudar todas as Apaes. Este ano estamos completando 60 anos de atividade das

Apaes. Particularmente, tenho um carinho muito especial, fui autor da lei que facilitou

o reconhecimento dessa instituição como de utilidade pública. Então fico muito feliz e

saúdo todos os presidentes, diretores, professores, alunos e todos que, com certeza,

representam com muita dignidade as nossas Apaes.

Num segundo momento, presidente, quero focar numa questão. Já ocupamos esta

tribuna,  estive  presente no Dnit,  mas lamentavelmente  não fomos ouvidos.  Quero

falar pela minha região, o Sul de Minas.

Quero focar exatamente na BR-459, no trevo por onde V. Exa. passa tanto, para ir à

sua querida Itajubá,  no trevo que nos liga a Cachoeira  de  Minas,  Conceição dos

Ouros e Paraisópolis.  V. Exa. conhece e reconhece a gravidade do problema que

temos naquele local hoje. É um trevo perigosíssimo.

Na semana passada, inúmeros acidentes aconteceram e estão acontecendo. Várias

vezes estivemos no Dnit e apresentamos um projeto feito por engenheiros de Itajubá,

deputado Ulysses Gomes, e sugestões de pessoas que realmente estão buscando,

em primeiro lugar, a melhoria de sinalização, para evitarmos esses acidentes que,

sem dúvida, têm ceifado tantas vidas. Há poucos dias, mãe e filha faleceram naquele

local, porque falta sinalização. É um trevo perigoso, um trevo em que, infelizmente, o

motorista que não conhece a estrada como nós, não tem nenhuma sinalização de

“pare” e não sabe qual é a mão preferencial. Mais de 15 mil veículos trafegam pela

BR-459. Hoje, esse trevo é conhecido como Trevo da Morte.

Então, mais uma vez, através deste pronunciamento... Já estivemos no Dnit, com

vários  vereadores da  região,  solicitando,  inclusive,  à  superintendência regional  de

Pouso Alegre uma atenção de melhoria, ao menos de sinalização, mas não estamos
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conseguindo. Então, mais uma vez, peço ao Dnit essa providência tão necessária e

indispensável para todos nós.

Volto, também mais uma vez, a falar da nossa MG-290. O deputado Ulysses tem

sido meu companheiro. Esteve comigo em Ouro Fino, também é votado na região e

sabe  da  gravidade  do  assunto.  Pela  Rodovia  MG-290,  que  liga  Pouso  Alegre  a

Jacutinga,  na  divisa  com  São  Paulo,  passam  7.500  veículos.  Já  fizemos  várias

solicitações ao nosso governo.  Tive oportunidade de conversar  com o governador

Pimentel. Enviamos várias correspondências com solicitações de audiências públicas,

inclusive, há poucos dias, participei de uma audiência pública em Ouro Fino, mas

realmente  o  problema persiste,  e  não temos,  até  agora,  nenhuma sinalização do

governo de que as obras serão iniciadas, principalmente as de acostamento. São

obras emergenciais. Por essa rodovia, passam 3 mil, 2 mil carretas por dia.

Outra coisa é que o governo autorizou o retorno das balanças em 26 MGs – já

usamos a tribuna para falar disso. Mas, lamentavelmente, deputado Ulysses Gomes,

a MG-290 ficou fora. Quem sabe, V. Exa. nos ajuda nisso? Há a nossa balança em

Borda  da  Mata,  todinha  equipada,  pronta,  mas  está  desativada.  Então,  nossa

preocupação  é  que  estamos  sem  radares,  com  a  balança  desativada,  sem

acostamento,  está  morrendo  gente,  estão  morrendo  pessoas,  infelizmente.

Realmente, os acidentes têm trazido as piores consequências possíveis.

Então, mais uma vez, estamos aqui para pedir ao nosso governador, ao governo do

Estado, ao DER, à Setop e ao Deop que façam o que for necessário. Em primeiro

lugar,  reativação  da  balança  da  MG-290  e  dos  radares  e,  consequentemente,

autorização  para  iniciarmos  as  obras  que  já  foram  licitadas,  que  são  poucas.  O

projeto  vencedor  foi  da  construtora  Strata.  Então,  precisamos  dar  início  a  essas

obras.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  –  Quero  cumprimentar  V.  Exa.,

deputado  Dalmo,  sempre  atento,  especialmente  às  questões  que  envolvem  as

cidades do Sul de Minas. V. Exa. tem demostrado muita seriedade e está sempre

atento a essas questões. Portanto, quero aqui cumprimentá-lo.

Pedi aparte a V. Exa., deputado Dalmo, já que não vou conseguir falar no tempo

normal,  para  trazer  alguns  dados  muito  diferentes  dos  apresentados  pelo  ilustre
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deputado  Professor  Neivaldo.  Não  sei  o  que  se  deu  com  os  computadores  do

gabinete do deputado Professor Neivaldo, mas trouxe aqui dados e quero deixar clara

minha posição quanto a ser oposição. Minha seriedade ao trazer aqui somente dados

que  o  próprio  governo  vai  oferecer,  até  porque,  na  qualidade  de  presidente  da

Comissão de Segurança Pública e na qualidade de especialista em criminalidade e

em segurança pública pela UFMG, não caberia a este deputado manipular dados de

forma inverídica. Talvez o Professor Neivaldo não tenha consultado o Siafi, o banco

de dados do governo do Estado. Hoje o governo que se ocupa, neste momento, é o

governo do PT. Em sete meses do ano anterior, em sete meses de 2014, a Polícia

Militar  recebeu  investimentos  de  R$48.395.967,28.  Já  no  mesmo  período,  nos

primeiros  sete meses de 2015 do governo,  do partido do Professor  Neivaldo,  ela

recebeu  investimento  de  R$9.721.136,22.  Em  qual  área?  Policiamento  ostensivo

geral. Falta investimento nessa área, mas não só investimento, deputado Dalmo. Eles

estão contingenciando, ou seja, deixando de repassar verba de custeio. É o que está

levando ao sucateamento. Imagine V. Exa. que na Polícia Civil,  nos sete primeiros

meses do governo anterior, foram investidos R$36.405.237,51. Isso foi investimento,

não  estou  falando  de  custeio.  No  mesmo período,  nos  sete  primeiros  meses  do

governo de Fernando Pimentel – os dados do Professor Neivaldo devem ser outros

que não os do Siafi – houve investimentos na Polícia Civil. Polícia de investigação

judiciária, R$4.017.295,92, praticamente no mesmo período, deputado Dalmo, 10%.

Os números são tão gritantes que não dá para pensar em manipular. Os dados são

muito gritantes. O deputado Professor Neivaldo fala o seguinte: “Neste semestre, o

governo está admitindo 4 mil  policiais civis  e militares”.  Professor Neivaldo,  neste

semestre o governo abriu inscrição para concursos. Sabe quando esses policiais vão

chegar às ruas, deputado Dalmo? Em janeiro de 2017. Neste semestre o governo não

contratou ninguém. Ele abriu o edital de concurso público para colocar esses policiais

na rua.

Há momentos em que as falas colocadas aqui parecem um mar de rosas. Digo

mais,  Professor  Neivaldo,  este  deputado  criticava  o  governo  anterior.  Se  V.  Exa.

perguntar aos deputados que lideram, deputados Durval Ângelo e Rogério Correia,

eles dirão: “Está se acendendo uma luz vermelha, deputado Dalmo”. A letalidade dos
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profissionais  de  segurança  pública  está  crescendo.  Esse  é  um  dos  fatores

preponderantes para dizer que o crime vai crescer em Minas Gerais, por quê? Porque

o governo está cortando gastos onde não poderia, onde não deveria. Não repasse é

custeio  e  ainda  diminui  drasticamente  o  investimento.  A  consequência  disso,

deputado  Dalmo,  é  que  achata-se  a  capacidade,  reduz-se  drasticamente  a

capacidade  de  resposta  do  aparelho  policial.  Não  há  resposta,  e  o  crime  vai

campeando livremente Estado afora. Agora, dizer aqui que o governo vai contratar

neste  semestre  4  mil  policiais?  O  cidadão  que  está  ouvindo  vai  perguntar:  “Vai

contratar 4 mil policiais?”. É gente, 4 mil policiais, mas em 2017 os primeiros policiais

militares deste governo vão chegar às ruas.

Quero cumprimentá-lo, deputado Dalmo. V. Exa. é sempre muito atuante, sério e

aguerrido e defende o Sul de Minas, eu diria, com muita precisão, com uma atuação

muito firme, mas não podemos ouvir e concordar com situações como essa. V. Exa.

fez audiência pública em Andradas. V. Exa. ouviu as queixas.

Agora, se o governo do PT quer reduzir custeio, quer deixar de repassar custeio, é

uma lástima. Tenho a carta-compromisso do governador Fernando Pimentel, do PT

do Vacari, da Dilma, do José Dirceu, que tem como vice-líder do governo um membro

do PMDB. É muita mentira, deputado Dalmo, é muita propaganda e muita mentira.

Parabéns a V. Exa. Agradeço a paciência.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Agradeço a contribuição. Mais uma vez, peço o

apoio e a atenção do Dnit para esse importante assunto da BR-459, que cobramos

reiteradamente, além das providências em relação à MG-290. Obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  –  Gostaria  de  cumprimentar  o  nosso

presidente, deputado Ulysses Gomes, os demais colegas, o pessoal das galerias, as

senhores e os senhores, os telespectadores da TV Assembleia. Volto a esta tribuna

para fazer um alerta ao governo. Perguntaram ao governador Pimentel onde está a

ação política para levantar a voz de Minas e fazer com que a presidente Dilma pare

de prejudicar o povo mineiro. Já não chega o caso da Petrobras, que, em Uberaba,

investiu R$1.200.000.000,00 e abandonou a obra.
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Temos um setor produtivo muito importante, que é o de ferroligas, deputado Dilzon

Melo.  Somente  em  Minas  Gerais,  esse  setor  gera  50  mil  empregos.  Eles  estão

soltando  material  dizendo:  (–  Lê:)  “Você  sabe  o  que  está  acontecendo  com  as

indústrias  de  ferroligas  e  de  silício  metálico  do  Brasil?  Elas  estão  paradas  por

problemas  com o  fornecimento  de  energia.  Em Minas  Gerais,  são mais  de  4  mil

trabalhadores que perderam seu emprego e outros milhares estão ameaçados, se

essa situação não for resolvida”. Pasme, deputado Dilzon Melo! A presidente Dilma

deu subsídio ao Nordeste para a energia elétrica, que representa mais de 50% do

custo de produção do setor. Ela incentivou os estados nordestinos, principalmente a

Bahia, onde produzir custa menos da metade. Aí as empresas de ferroligas mineiras

fecham suas portas. Aí, minha gente, vemos desemprego, cidades indo à falência – e

em algumas delas essa é a única atividade – e 80 mil empregos sendo ameaçados.

Estão envolvidas diretamente mais de 400 mil pessoas nesse setor, cuja receita é de

R$8.700.000.000,00,  o  qual  exporta  mais  de  R$4.500.000.000,00  e  substitui

R$2.200.000.000,00 nas importações. A energia brasileira é muito cara. Para cada

R$100,00 que o povo brasileiro paga de energia seriam gastos R$36,00 nos Estados

Unidos. Tanto que algumas empresas mineiras já estão se instalando no Mississippi,

deixando de produzir aqui no Brasil.

Fizemos uma reunião suprapartidária esta semana com 12 deputados. O problema

é do povo mineiro, independentemente de partido. Não estamos aqui para prejudicar

o governo Pimentel. Ao contrário, queremos ajudá-lo e ajudar o setor a sair da crise.

Isso não é difícil. No meu entendimento, é o exercício do poder político. O governo

Pimentel é do PT, Minas elegeu a presidente Dilma, que, em troca, dá subsídios aos

baianos em detrimento do povo mineiro.

Então, queremos ajudar o governo Pimentel,  o nosso presidente da Assembleia,

deputado  Adalclever  Lopes,  que,  inclusive,  está  muito  por  dentro  do  assunto,  já

esteve em Brasília. Fizemos um documento que já está com quase 50 assinaturas de

deputados, de forma suprapartidária. Vamos encaminhá-lo ao governador Pimentel e

à presidente Dilma e vamos cobrar também dos deputados federais e da bancada

mineira, cuja maioria é parceira, a fim de estender essa Medida Provisória nº 667, que

concede subsídio de energia não só para Bahia, mas também para Minas Gerais.
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Essa é a nossa preocupação. É um setor importantíssimo, porque agrega valor aos

nossos produtos, e quem ganha é o povo mineiro.

Quem está perdendo com essa atitude irresponsável da presidente Dilma é o povo,

cuja maioria a elegeu. Confesso que não entendo essa presidente. Sou PSDB, votei

no Pimenta da Veiga, mas, com a eleição do governador Pimentel, até achei que a

presidente  Dilma  daria  um  tratamento  especial  a  Minas.  Ela  fala  que  é  mineira,

mesmo não tem esse carinho pelo povo mineiro – a prova está aí. Fala que nasceu

em Minas e que é, portanto, mineira. O governador Pimentel é do PT, foi ministro

dela. Então pensei que agora seria uma enxurrada positiva de recursos para o povo

mineiro. Vai sair  a BR-381 em direção a Governador Valadares. Estamos vendo a

bagunça que está, então, parece que a coisa não está avançando. Pensávamos que

sairia o anel rodoviário, mas não está saindo; o metrô, mas não está saindo. Vai sair

também, se  Deus  quiser.  É o nosso sonho,  não o  entreguei  ainda:  é  um grande

projeto  de  desenvolvimento  para  Minas  Gerais,  para  o  povo  mineiro  e  brasileiro,

principalmente para o setor agropecuário, e automaticamente vai atingir todo cidadão

brasileiro, por meio da produção de alimentos. A planta da Petrobras na cidade de

Uberaba  tinha  o  objetivo  de  combater  a  importação,  produzir  fertilizantes

nitrogenados,  que  hoje  são  importados  de  outros  países,  substituindo-os  pelos

produzidos em Minas. Importamos hoje 70% dos fertilizantes nitrogenados. Com essa

planta  da  Petrobras  iríamos  produzir  70%,  então  importaríamos  apenas  30%.  A

Petrobras queria investir em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Lá o governo é do

PT,  que  alegava  a  questão  do  gasoduto  Brasil-Bolívia.  O  Aécio  Neves,  quando

governador, e depois o Anastasia bateram o pé e disseram que a grande produção

agropecuária está no Centro-Oeste do Brasil e, principalmente, em Minas Gerais, na

Bahia e, no Sudeste, em São Paulo; e que o ideal, pela logística, seria que a planta

fosse aqui em Minas Gerais. Acertou-se, então, que seria em Uberaba. O presidente

Lula dizia que não poderia ser, porque não havia gás. O Aécio disse que temos em

Queluzita,  em postos de Betim e levaríamos o gasoduto até Uberaba.  O governo

mineiro  bateu  firme  e  garantiu  que  o  gasoduto  iria  até  Uberaba.  Essa  proposta

continua de pé.  Espero  que o  Pimentel  a  mantenha  e  leve  esse gasoduto.  Mas,

agora, a Petrobras abandona a obra em que gastou R$1.200.000.000,00 e está lá
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pela metade. É ferro-velho para todo lado, terraplanagem, equipamentos que já foram

adquiridos e que não servem para mais nada, somente para esse tipo de atividade.

Infelizmente, é feio falar de Petrobras, dá tristeza falar dessa empresa. Ela, agora,

diante  de  tanta  corrupção  e  de  tantos  problemas  nesse  país,  diz  que  produzir

fertilizante não é sua meta, não é seu projeto; o negócio dela é petróleo e não vai

produzir  fertilizante,  abandonando,  portanto,  a  obra.  Repito,  um  investimento  de

R$1.200.000.000,00. Não é dinheiro de banana, mas sim R$1.200.000.000,00. Com

esse dinheiro daria para levar rodovia para muitas cidades; daria para fazer muitos

postos de saúde; daria para resolver os problemas das cirurgias eletivas de média

complexidade;  daria  para  acabar  com as filas  dos hospitais.  Mas está  lá  jogado.

Passei de avião lá, indo para Campo Florido; dá tristeza ver aquele parque industrial,

que  é  maravilhoso,  acabando-se,  tudo  degradado  e  abandonado.  Que

irresponsabilidade!

Mas não vamos nos entregar.  Fiz até  uma carta  –  que estou  distribuindo – ao

governo  Pimentel,  para  chegar  à  presidenta  Dilma,  perguntando  onde  está  a

responsabilidade da presidenta. Nessa carta pedi ao governador que exerça o poder

de força política e cobre da Presidência que a Petrobras invista os  outros  quase

R$1.000.000.000,00 ou mais que estão faltando e realize esse projeto, que é, no meu

entendimento, estratégico para o desenvolvimento do povo brasileiro, principalmente

para o setor agropecuário, que é o único setor neste país que ainda está conseguindo

manter o Brasil de pé. É o setor que ainda é positivo, o resto está todo decrescente,

está tudo caindo, a crise está cada dia pior. “Agora chegou-se ao fundo do poço, e

logo se retomará.” Gente, não chegou ao fundo do poço. A crise vai aumentar porque

é agora que está aparecendo, é agora que está mostrando, é agora que as empresas

estão demitindo, é agora que os investimentos estão sendo desacelerados, é agora

que os projetos estão indo para a gaveta. O resultado será pior nos próximos anos. A

crise está só começando, no meu entendimento, e ainda vai piorar. Vai piorar tanto

que quase seiscentos municípios mineiros pararam esta semana. É impressionante,

quase seiscentos municípios fecharam suas portas na terça-feira – ou na segunda-

feira, não me lembro – e na quarta-feira, protestando contra o governo federal, porque

ele arrecada muito, mói o dinheiro do cidadão, coloca-o numa máquina de moer, não
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retorna ao cidadão, e o município é que paga a conta. Mais de 60% de tudo que se

arrecada dos impostos brasileiros fica na mão do governo federal. Pouco mais de dez

por cento vem para o município onde está o cidadão, onde vive o cidadão e onde foi

gerado  o  recurso.  Volta  muito  pouco  recurso.  O  Estado  está  também  sempre

apertado. Mas o Estado estava com equilíbrio e hoje, no meu entendimento, caminha

também para um lugar que não é dos mais positivos.

O Pimentel, nesta semana, anunciou em Manhuaçu, se não me engano, na região

próxima  do  Espírito  Santo,  R$140.000.000,00  para  a  cafeicultura.  Esses

R$140.000.000,00 são do Funcafé, é dinheiro do cafeicultor. Isso não faz vantagem. A

vantagem seria pegar do orçamento do Estado e colocar no Fecafé, que é o fundo

estadual. Este não tem R$1,00. Ele foi criado no governo passado com proposta até

de ser alimentado, mas não foi.  A verdade é que ele está vivo. O gesto maior do

Pimentel, no meu entendimento, para a cafeicultura seria colocar dinheiro no Fecafé.

Dinheiro que ele conquistasse, não do Funcafé, porque este já é o fundo de defesa

da atividade cafeeira. Esse dinheiro vem de cada saca de café que o produtor vende.

O deputado Dilzon Melo, que é produtor e comercializa, sabe de que estou falando. O

dinheiro  do  Funcafé  é  do  produtor  rural,  não  é  do  governo.  Então,  anunciar

R$140.000.000,00  não  tem  vantagem  nenhuma.  Quero  saber  é  do  dinheiro  do

contribuinte, aquele que foi para lá é o dinheiro que está no orçamento do Estado.

Esse, sim, precisamos que seja colocado no fundo para que possamos alimentá-lo e

para  desenvolvermos  as  associações  de  pequenos  produtores,  as  atividades  no

campo,  a  segurança  no  campo,  que  está  cada  dia  pior,  a  ponto  de  produtores

fazerem justiça com as próprias mãos, como aconteceu em minha região. Depois de

uma fazenda ser assaltada três vezes, o produtor resolveu pegar uma caminhonete,

saiu atrás do ladrão e passou por cima dele. Acho até que foi um acidente, mas a

verdade é que as coisas chegaram a esse ponto. Hoje os produtores não têm mais

tranquilidade de viver no campo porque chega o ladrão,  massacra, bate e muitas

vezes  até  mata.  Outros  amarram a família,  deixam-na isolada e levam caminhão

cheio de café. A segurança no campo também é um problema muito sério por que

estamos passando.

Nossa região cobra por ações, como cobra pela MG-050, que já tem hoje uma nova
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metodologia da parceria, que foi implantada no governo Aécio e muito melhorada no

governo Anastasia. Agora o governo Pimentel está inerte. A empresa já captou mais

de  quinhentos  milhões  no  mercado  internacional  para  investir,  mas  não  tem  um

aditivo feito  pelo  governador.  Desde o  início ele não se manifesta,  e aí  um trevo

importante,  como  o  de  Passos,  e  outras  obras  importantes  nessa  cidade  não

acontecem.

Não é por culpa da empresa Nascente das Gerais,  não é por culpa do governo

passado. É o governo atual que está inerte, não se manifesta nem toma providência

decidindo se vai continuar ou se vai parar. Se vai parar, pare, chame a empresa e

rescinda o contrato, mas faça as obras necessárias, que são importantíssimas para

nossa região. Essa é uma grande preocupação nossa porque as obras que estão

sendo feitas na MG-050 hoje são as contratadas no ano passado e estão fazendo

grande diferencial nas cidades de Piumhi, São Sebastião do Paraíso, Itaú de Minas e

a melhoria da curva da Itaguaba. Estão fazendo obras importantíssimas, realizadas

agora, mas contratadas com recursos viabilizados no ano passado. Neste momento,

não estamos vendo ação do governo referente a esses R$500.000.000,00 que estão

parados, à disposição da construção da estrada, como também está acontecendo na

cidade de Itaúna até a cidade de Divinópolis, onde há uma proposta de duplicação e

não estamos vendo nenhuma obra nesse meio nem a duplicação de Divinópolis.

Para encerrar, Sr. Presidente, lembro nossa preocupação com o setor de ferroliga.

O governo tem de agir rápido, fazer com que a força política do Estado, por meio do

governador e de todos os deputados desta Casa que, tenho certeza, estão com ele

nesse sentido, não deixe que Minas Gerais seja prejudicada pelo governo federal

com uma medida absurda como essa, tirando os empregos de Minas e levando para

a Bahia e para outros estados.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Dilzon Melo.

O deputado Dilzon Melo – Boa tarde, meus amigos; boa tarde aos telespectadores

que ouvem e veem a TV Assembleia; não posso dizer boa tarde aos companheiros

porque, quando usamos esta tribuna, há pouca gente para ouvir; principalmente os

que mais precisam ouvir, geralmente não estão aqui.
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Hoje quero falar de três assuntos. Um, até, se é que a gente pode fazer isso, seria

dar um conselho; mas dizem que, se conselho fosse bom, se venderia, não se daria.

Mesmo assim, vou me arriscar a dar um conselho. Gostaria de dizer, meu prezado

amigo  Antônio  Carlos  Arantes,  que  a  situação  é  muito  pior  do  a  que  que  você

apresentou aqui.  Hoje  recebi,  do  interior,  pedido  de  ajuda de prefeitos,  porque a

Polícia Militar não está dando conta de fazer a fiscalização de roubo de cargas de

café, porque estamos em plena safra de café, e a Polícia Militar não tem dinheiro para

a gasolina. É complicado, como é que se faz segurança pública dessa forma, sem

dinheiro para o seu custeio? Da nossa região, deputado Sargento Rodrigues, onde

você também é votado, recebi um telefonema hoje tratando desse assunto. Então,

está difícil.

Quanto  ao  outro  assunto,  vou  ser  mais  enfático:  o  governo  do  Estado  agora

resolveu dar o golpe do “João sem Braço”. O que significa isso? Todos sabem, temos

falado  à  exaustão,  que  o  governo não  tem feito  sequer  o  custeio  daquilo  que é

necessário, muito menos investimento, haja vista que o deputado Sargento Rodrigues

fez aqui um relatório dos investimentos do ano passado e deste ano, somente os

relativos às Polícias Militar e Civil.  Então, imaginem os senhores, os investimentos

das outras secretarias e dos outros órgãos, IMA, IEF, daqueles que têm a obrigação

de fiscalizar. Imagine o que eles têm feito no interior, ou melhor, o que têm deixado de

fazer no interior, porque não têm condição de fazer nenhuma fiscalização.

Mas  agora,  por  falta  de  investimento,  por  falta  de  criatividade,  por  falta  de

competência administrativa, o governo do Estado, em vez de repassar recursos para

os  municípios  que  estão  dependurados,  prestes  a  não  pagarem  a  folha  de

pagamento, abre um crédito no BDMG e vira agiota. Por que, senhores, ele virou

agiota? Cansamos de discutir  na Assembleia a dívida pública dos Estados com a

União  e  achamos  que  estavam  os  Estados  sendo  espoliados  pelos  altos  juros

cobrados pela União, e um deles é o Estado de Minas Gerais. Nada adiantou, nada

foi  para frente, o Estado continua endividado,  as dívidas não foram negociadas e

estamos a ver navios com os investimentos.

Mas por que me referi  ao golpe do “João sem Braço”? Porque o governo abriu

crédito no BDMG para os municípios. Ora, por falta de investimento e capacidade do
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Estado, ele põe os municípios a dever ao BDMG! E sabem de que jeito, senhores?

Com 6% de juros ao ano mais a taxa da Selic, que está a 14,25% ao ano ou 1,2% ao

mês – somados aos 0,5% de juros, teremos 1,7% ao mês. Isso é espoliação, é querer

passar os municípios para trás, endividando-os cada vez mais para que não tenham

sobrevivência, ou melhor, para que fiquem debaixo do balaio, como faz o programa

da Dilma e do Lula, que coloca os pobres debaixo do balaio, dependendo de favores,

de ajuda,  de esmola.  Os prefeitos já estão dependendo de esmola, mas essa de

colocar o BDMG como agiota no processo é o fim da picada.

Então, temos de pensar nisso. Estamos chegando ao fim dos mandatos municipais;

no ano que vem teremos eleições. Não são todos os municípios que têm crédito para

tirar dinheiro, e a ordem é muito simples: os municípios com até 10 mil habitantes

podem retirar R$800.000,00; de 10 mil a 50 mil, R$1.000.000,00; de 50 mil a 100 mil,

R$1.500.000,00;  e,  acima  de  100  mil  habitantes,  R$2.000.000,00.  Imaginem  os

senhores a capacidade de pagamento desses municípios ao governo do Estado, que

tem a prerrogativa de fazer descontos nos repasses que se fazem aos municípios.

Isso é agiotagem de primeira grandeza e, certamente, vai dar mais falatório daqui

para a frente. Temos de ajudar não os prefeitos que estão saindo, que já tiveram

tempo de mostrar serviço, mas aqueles que estão chegando, porque eles não podem

entrar já enterrados em dívidas, por incapacidade do Estado para fazer investimentos.

Mas tenho um segundo conselho a dar, se é que posso fazê-lo. Ao final do seu

mandato, no ano passado, o governo autorizou a liberação dos créditos de ICMS no

café retidos ao longo do tempo. De que forma? Para motivar a indústria, ele autorizou

a Iveco, uma indústria mineira que fabrica caminhões, a usar esse crédito de ICMS na

venda de caminhões para as cooperativas ou para aqueles que tivessem crédito de

ICMS  e  pudessem  comprar  os  caminhões.  Entretanto,  desde  dezembro  do  ano

passado, estão suspensos esses créditos de ICMS, que não pertencem ao governo

do Estado, mas aos produtores de café, que hoje querem comprar caminhões, mas

não têm a liberação do governo. Então, sugiro ao governador que permita que o todo-

poderoso Bicalho, secretário das finanças do governo, autorize a Iveco a usar esse

crédito, até para manter o seu nível de emprego, já que a Iveco está dependurada,

mandando  funcionários  embora  por  falta  de  escoamento  dos  produtos.  Ora,  o
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escoamento está garantido: é só liberar  o crédito de ICMS, que os fazendeiros  e

creditícios  podem  usá-lo  na  compra  de  caminhões.  Então,  minha  sugestão  ao

governador é que autorize a liberação desse crédito de ICMS, porque isso garantiria

emprego aos  funcionários  da  Iveco e  o escoamento  dos  seus produtos.  Estamos

sabendo que até a Mercedes já mandou 2 mil funcionários embora e está mandando

mais 500 a cada 15 dias. Também estão nessa situação a Volkswagen e todas as

montadoras. Ora, se é uma montadora que está no Estado de Minas Gerais, em Sete

Lagoas, podemos preservar o nível de emprego com o escoamento do produto que

eles fabricam muito bem, simplesmente liberando o crédito de ICMS do café, que está

retido.

Esta é uma maneira de, pelo menos, manter o emprego de muitos pais de família,

que dele dependem.

O governo tem de repensar suas atitudes. Já estamos com oito meses de governo.

Por via de regra, faz-se uma prestação de contas de 100 dias de governo, mas já

estamos com 240 dias, e não há nenhuma prestação de contas, principalmente de

investimento. Eu não conheço nenhum município que tenha recebido até agora uma

pedra,  um  tijolo  do  governo  do  Estado.  Ao  contrário,  só  se  está  recebendo

incumbência de mais despesa, responsabilidades, competência sobre aquilo que ele

não repassa. Então é hora de perguntar quando ele vai começar a governar.  Nós

queremos saber, já que foi eleito pelo povo, legitimamente eleito pelo povo, embora

estejam arrependidos, certamente,  de lhe ter  dado o voto.  Temos de cobrar,  para

saber em que dia ele vai governar. As eleições do ano que vem estão aí, e nós não

podemos ficar à mercê da boa vontade do secretário de finanças ou de um governo

que está inoperante, passivo, pacato, de braços cruzados, esperando o desfecho dos

seus processos.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Ilustre deputado Dilzon Melo, inicio

minha fala com um aparte a V. Exa., trazendo as primeiras palavras. O governo quer

dar o golpe do “João sem Braço”.

Tenho aqui, deputado Dilzon Melo, uma carta-compromisso de Fernando Pimentel

com um deputado do PMDB, desta Casa, falando em 13 principais pontos. Um deles

é o seguinte: “Manter aposentadoria dos militares aos 30 anos de efetivo serviço para

os que já estão e para os que ingressarem na corporação”.
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Já ronda, aos quatro cantos do Estado de Minas Gerais, mensagem consultando os

policiais e os bombeiros militares para se aumentar o tempo para 35 anos. E eu tenho

a gravação em que Fernando Pimentel está dizendo: “Olha, isso é mentira. Isso é

coisa do PSDB. Eu não vou aumentar o tempo de contribuição”. Mas agora o seu

vice-líder do PMDB e o Comando da Polícia Militar  articulam, de forma sorrateira,

forma de propor o aumento do tempo de contribuição e aposentadoria de policiais e

bombeiros militares para 35 anos.

Eu quero deixar claro aqui para os policiais e bombeiros militares que não vamos

aceitar, em hipótese alguma, que Fernando Pimentel venha para a Rádio Itatiaia, fale

uma mentira e depois  diga que é coisa do PSDB. E agora estão articulando por

debaixo  do  pano,  com  o  aval  do  Comando  da  Polícia  Militar  e  do  vice-líder  de

governo. Nós estamos aqui, na oposição, atentos para denunciar, fiscalizar. E é óbvio

que  vamos  mobilizar  toda  a  classe  da  segurança  pública.  Não  permitiremos

retrocesso no governo do PT. É isso que é defender trabalhador? É isso o que o PT

defende, mentir deslavadamente?

Está aqui, deputado Dilzon Melo, a carta-compromisso em que Fernando Pimentel

fala, o que Fernando Pimentel disse na Itatiaia: “Nós não vamos aumentar o tempo

para os que estão e para os que vão ingressar...”. E agora a gente vê, de forma

ardilosa, as pessoas armarem por debaixo dos panos, numa tentativa de mandar para

esta Casa um projeto de lei para aumentar o tempo de contribuição de policiais e

bombeiros militares. Mas fiquem tranquilos. Eu estou aqui vigilante, de segunda a

sexta-feira,  para  denunciar  esse  tipo  de  maracutaia.  Nós  não  vamos  aceitar  as

mentiras de Fernando Pimentel.

O deputado Dilzon Melo – Em razão disso, ficam dizendo: “A oposição está batendo

bastante,  a  oposição fica  malhando,  não está  dando prazo suficiente para  que o

governador repense os seus projetos”.

Lembro,  mais  uma  vez,  que  o  projeto  orçamentário  aprovado  nesta  Casa  foi

encaminhado  por  ele  próprio.  Então,  é  mais  uma peça  de  ficção?  Para  que  ele

mandou o orçamento? Para não ser cumprido? Bastam esses fóruns regionais que

estão sendo feitos  no  Estado.  É  mais  um golpe  do “João  sem Braço”,  deputado

Sargento.  Ficam fazendo esses  fóruns  com 500,  600 pessoas,  para iludi-las  com

projetos que não serão cumpridos.
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Já é difícil  o  governo estabelecer  prioridade para ele cumprir,  e  agora põe 600

pessoas  reunidas  para  perguntar  “o  que  vamos  fazer”?  Como  diz  um  adágio

português, “Quem não tem competência não se estabelece”. Então, para que saiu

candidato ao governo se não tem um projeto pronto e acabado de obras, que são

prioritárias? Para que foram se candidatar?

Então,  a  oposição  estará  aqui  vigilante  para  dizer  que  é  hora  de  começar  a

governar.  Não  aguentamos  tanta  morosidade,  tanta  passividade  e  tanta

incompetência.

* – 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.

Questão de Ordem

O deputado Professor Neivaldo – Presidente, peço encerramento da reunião por

falta de quórum.

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

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

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 484/2015, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões; e informa ao Plenário que, no decorrer da discussão,  foram

apresentadas ao projeto uma emenda do deputado Durval Ângelo, que recebeu o nº

1, e uma do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º

do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão

de Fiscalização Financeira para parecer.

– O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 484/2015

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 3º do Substitutivo nº 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, ao Projeto de Lei nº 484/2015, renumerando-se os demais artigos.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.

Durval Ângelo

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 5º do art. 7º da Lei nº 17.949, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 7º – (...)

§ 5º – Fica assegurado ao servidor público civil e ao policial e ao bombeiro militar o

direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de

2004 e não gozadas, nos seguintes casos:

I – quando da aposentadoria;

II  –  para  quitação,  total  ou  parcial,  no  Fahmemg,  no  Sistema  Financeiro  de

Habitação ou em sistema estadual de financiamento habitacional do saldo devedor de

financiamento para aquisição de casa própria, devendo o valor ser repassado pelo

órgão pagador diretamente ao agente financeiro, após a comprovação, pelo servidor,

de sua condição de mutuário.

§  1°  –  Ao  detentor,  exclusivamente,  de  cargo  em  comissão  declarado  de  livre

nomeação  e  exoneração  ou  de  função  pública  não  estável  fica  assegurada  a

conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não

gozadas,  a título  de indenização,  por motivo de exoneração,  desde que não seja

reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data

da exoneração.

§ 2° – Para a conversão em espécie de que trata o § 1°, a base de cálculo será a

média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a

que se referir o benefício.

§  3°  –  Para  fins  do  disposto  no  §  1°,  só  serão  computadas  as  férias-prêmio

decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio poder em que houver

ocorrido a exoneração.”.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2015.
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Sargento Rodrigues

Justificação: A presente emenda visa reparar uma situação em que o Estado deixou

de cumprir o dispositivo legal contido na Lei nº 10.618, de 14/1/1992, que permitia ao

servidor  público  estadual  valer-se de  suas férias-prêmio,  convertidas  em espécie,

para a quitação de saldo devedor com o Sistema Financeiro de Habitação, mediante

comprovação da condição de mutuário. A lei, em seu art. 2º, concedia o prazo de 90

dias para sua regulamentação pelo Poder Executivo, o que não ocorreu.

Em  2000,  a  Emenda  à  Constituição  nº  48  modificou  o  inciso  II  do  art.  31  da

Constituição do Estado,  restringindo a  conversão em espécie  das  férias-prêmio  à

aposentadoria e abrindo espaço para a contagem em dobro das férias não gozadas

para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço. Assim, o servidor viu-se

impossibilitado de se valer do direito anteriormente previsto na legislação, por ato de

omissão lesivo a direito, um verdadeiro descumprimento de quem deveria colocar em

prática a lei.

Em  2003,  o  raciocínio  que  originou  a  referida  emenda  foi  também  adotado  na

Emenda à Constituição nº  57,  muito embora do ponto de vista de alterações em

relação ao texto anterior tenha, na prática, retirado da sistemática do art. 31 o direito

à contagem em dobro das férias-prêmio e à sua conversão em espécie e o tenha

remetido para o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com tal medida, os novos servidores e militares deixaram de ter direito à conversão

em espécie  e  à  contagem em dobro  das  férias-prêmio,  enquanto  os  que haviam

ingressado  até  a  sua  publicação  teriam  o  direito  de  gozá-las  ou  recebê-las  nos

mesmos moldes da Emenda à Constituição nº 48, de 2000.

Há que corrigir a omissão quanto ao uso do direito objeto desta proposição quando

da aposentadoria e para a quitação da casa própria,  por  ser essa uma demanda

consistente dos servidores e dos militares estaduais.  Além do mais, o direito aqui

pretendido  não  gera  despesa  para  os  cofres  públicos,  pois  já  está  previsto  na

legislação infraconstitucional vigente e concede ao servidor mutuário a possibilidade

de quitar seu débito, ficando seu imóvel desonerado de dívida.

Dessa forma, justificada a proposição pela vontade de nossos representados, conto

com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.



1541
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/8/2015

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  João  Magalhães,  Agostinho  Patrus  Filho,  Gustavo  Corrêa  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  Gustavo Corrêa,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas

datas mencionadas 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);  Luiz  Carlos  de  Azevedo  Corrêa  Júnior,

superintendente  administrativo  adjunto  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  (2)

(21/5/2015); e do Sr. Nalbernard de Oliveira Bichara, juiz de Direito da Comarca de

São  Francisco  (18/6/2015).  Comunica  ainda  o  recebimento  de  ofício  dos  Srs.

Denilson  Marins  de  Matos  e  Tadeu  Inácio,  respectivamente,  presidente  e  diretor

jurídico  do  Sindicato  dos  Servidores  da  Autarquia  Imprensa  Oficial  do  Estado  de

Minas Gerais, em que solicitam seja instalada uma auditoria nas despesas e gastos

dessa autarquia para a apuração dos atos que envolvam o trato legal e defeso do

cidadão de Minas  Gerais.  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 15/2015 na forma do Substitutivo nº 1 da
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Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Meio

Ambiente (relator: deputado Gustavo 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  rejeitado  o  Requerimento  nº

1.061/2015. Registra-se o voto favorável do deputado Gustavo Corrêa. Na sequência,

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

1.169,  1.211,  1.251,  1.491,  1.500 e  1.511/2015.  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 2.752/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizado fórum

técnico nesta Casa com a finalidade de debater a situação atual, as perspectivas e a

reestruturação  do  Ipsemg,  bem  como  seja  criada  comissão  composta  por

representantes do Ipsemg, da Seplag, do Sisipsemg e de entidades representativas

dos usuários do instituto;

nº 2.754/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas

as notas taquigráficas da 2ª Reunião Especial desta comissão, ocorrida em 2/7/2015,

para a Seplag, o Sinjus, o Sindsaúde, o Sindpol,  o Sindpúblicos, o Sind-UTE e o

Serjusmig;

nº 2.755/2015, do deputado João Magalhães, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja

instalada comarca no município de Matipó.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 2.756/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Administração Pública, no município de Sete Lagoas, com a

finalidade  de  debater  os  impactos  da  Lei  Federal  nº  13.019,  de  2014,  nas

transferências de recursos do Estado para instituições sem fins lucrativos;

nº 2.757/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Administração  Pública  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº

1.973/2015, que dispõe sobre o porte de arma de fogo para os agentes de segurança

prisional e os agentes socioeducativos;
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nº  2.758/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater e buscar as

providências  cabíveis  quanto  à  prestação  de  serviço  público  de  táxi  no  Terminal

Rodoviário Governador Israel Pinheiro, 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, 26 de agosto de 2015.

João Magalhães,  presidente  –  Fábio  Cherem – Professor  Neivaldo  – Agostinho

Patrus Filho – Sargento Rodrigues – Ivair Nogueira.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/8/2015

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Antônio Jorge e  Missionário  Márcio Santiago,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Antônio  Jorge,

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

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 apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do

Projeto  de  Lei  nº  1.492/2015,  em turno  único,  do  qual  designou como relatora  a

deputada  Ione  Pinheiro.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

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

Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é  aprovado,  em  turno  único,  por

unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.179/2015,  que  recebeu  parecer  por  sua

aprovação. Registra-se a presença dos deputados Leandro Genaro e Léo Portela.

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  2.962/2015,  do  deputado  Missionário  Márcio  Santiago,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  de  Minas  Gerais  pedido  de

informações acerca  do  encerramento  das  atividades  do  Centro  de  Atendimento  e

Proteção ao Jovem Usuário de Tóxicos – Caput –, no Bairro Santa Efigênia, em Belo

Horizonte, conforme matéria veiculada no jornal O Tempo, em 16/6/2015;

nº  2.963/2015,  do  deputado  Missionário  Márcio  Santiago,  em  que  solicita  seja

realizada visita da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras

Drogas ao Centro de Atendimento e Proteção ao Jovem Usuário de Tóxicos – Caput

–, mantido pela ONG Associação Imagem Comunitária, no Bairro Santa Efigênia, em

Belo  Horizonte,  para  analisar  os  impactos  decorrentes  do  encerramento  de  suas

atividades, conforme matéria veiculada no jornal O Tempo, em 16/6/2015;

nº 2.964/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de Estado de Saúde de Minas Gerais pedido de informações sobre os

convênios  firmados,  os  valores  transferidos,  a  situação  da  prestação  de  contas

desses convênios, o número de atendimentos, as palestras e os ciclos de debates

realizados, o local e a quantidade de ações de prevenção realizadas no âmbito do

projeto Território Aliança, destinado às ações de prevenção ao uso de álcool e outras

drogas, bem como à recuperação da saúde dos usuários;

nº 2.965/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedido de providências solicitando a interdição

do imóvel situado na Rua Doutor Costa Reis, próximo à esquina da Avenida Darcy

Vargas, no Bairro Ipiranga,  por  estar sendo utilizado como refúgio de usuários de

drogas;

nº  2.966/2015,  do  deputado Léo  Portela,  em que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário  de Estado de Saúde de Minas Gerais pedido de informações sobre as

comunidades  terapêuticas  do  Estado,  contendo:  1)  quantidade  de  comunidades

terapêuticas do Estado com o Cartão Aliança pela Vida ativo e quantidade de vagas

ainda  ativas;  2)  quantidade  de  comunidades  terapêuticas  que  tiveram  o  Cartão

Aliança pela Vida cancelados a partir de 1º/2/2015 e os motivos do cancelamento; 3)

quantidade de comunidades terapêuticas que tiveram o pagamento do Cartão Aliança

Pela Vida suspensos a partir de 1º/2/2015 e os motivos da suspensão; 4) informações

sobre  a  continuidade  do  Cartão  Aliança  pela  Vida;  5)  o  cargo  e  a  função  das
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servidoras Marta Elizabeth e Miriam Abu-id na Secretaria de Estado de Saúde de

Minas Gerais;

nº 2.967/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada visita da

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas às comissões

de saúde ou de prevenção e combate ao uso de drogas das Assembleias Legislativas

dos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo para discutir ação

conjunta  para  propor  alteração  da legislação federal  para  inibir  a  propaganda de

bebidas alcoólicas.

Registra-se a saída dos deputados Missionário Márcio Santiago e Leandro Genaro.

É aprovado o relatório de visita da comissão à Casa Azul, realizada em 23/6/2015, o

qual  segue  publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

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

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

Antônio Jorge, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Local visitado: Casa Azul

Apresentação

A requerimento do deputado Antônio Jorge, esta comissão visitou, no dia 23/6/2015,

a Casa Azul, no Bairro Concórdia, em Belo Horizonte, com a finalidade de conhecer o

trabalho desenvolvido pela instituição e ouvir o coordenador Almir Alves dos Santos.

Participou  da  visita  o  deputado  Antônio  Jorge,  presidente  da  Comissão  de

Prevenção e  Combate  ao  Uso de Crack  e  Outras  Drogas,  e  a  acompanharam o

coordenador  da Casa Azul,  Almir Alves dos Santos, e o idealizador da instituição,

pastor Wellington Vieira.

Relato

A Casa Azul acolhe usuários de drogas do sexo masculino há dois anos na Rua Iça,

365,  no  Bairro  Concórdia,  em  Belo  Horizonte.  O  objetivo  da  instituição  é  ser  o

primeiro  contato  do  usuário  com  a  rede  de  atenção  ao  dependente  químico  e

possibilitar o seu encaminhamento para os tratamentos disponíveis.
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Segundo o idealizador do projeto, pastor Wellington Vieira, o dependente químico

que chega à instituição recebe alimentação, roupas novas, toma banho e pode se

instalar  na casa,  a  princípio,  por  24 horas.  Durante  esse período,  é atendido por

profissionais de assistência social e psicologia e orientado a aderir a um tratamento

da rede pública.

Durante  a  visita,  o  deputado  Antônio  Jorge  percorreu  os  cômodos  da  casa

(recepção,  escritório,  quartos,  banheiros,  cozinha,  despensa  de  alimentos  e  de

roupas,  sala  de  televisão)  e  conversou  com  a  equipe  responsável  pela  sua

manutenção e com alguns usuários de drogas que estavam no local.

O pastor Wellington Vieira relatou que a instituição é mantida apenas com doações

e que não recebe nenhum incentivo financeiro do governo. Segundo ele, a Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Saúde não reconhecem a

Casa Azul como uma Unidade de Acolhimento.

O deputado Antônio Jorge lamentou o fato de a Casa Azul não ser reconhecida

como unidade  de  acolhimento  da  Rede  de  Atenção  Psicossocial  e  mencionou  a

existência  de  norma  federal  que  considera  unidades  de  acolhimento  apenas  as

instituições públicas que desenvolvem esse trabalho.

Segundo  a  Portaria  do  Ministério  da  Saúde  nº  3.088,  de  23/12/2011,  o

encaminhamento  de  paciente  às  unidades  de  acolhimento  deve  ser  definido

exclusivamente pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de referência, que é

responsável  pela  elaboração  do  projeto  terapêutico  singular  do  usuário.  O

procedimento  adotado  na  Casa  Azul  é  diferente:  o  usuário  de  drogas  pode,  por

iniciativa própria, recorrer aos serviços da unidade.

O pastor relatou ao deputado as dificuldades de obter, na rede pública, os laudos

clínicos, psiquiátricos e odontológicos necessários para a internação dos usuários em

comunidades terapêuticas. De acordo com ele, a Prefeitura de Belo Horizonte e a

Secretaria de Estado de Saúde estão não só dificultando as ações desenvolvidas

pela Casa Azul, mas também desconstruindo todo o trabalho que já foi realizado.

O deputado concluiu a visita afirmando que o serviço prestado em uma instituição

como a Casa Azul exige desprendimento e vocação da equipe que nela trabalha e

considerou um equívoco o poder público não apoiar iniciativas da sociedade civil que
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prestam  acolhimento  similar  ao  prestado  pelas  unidades  de  acolhimento  da  rede

pública de saúde.

Conclusão

O parlamentar reconheceu a importância do trabalho realizado pela Casa Azul e a

necessidade de o poder público apoiar e regulamentar parcerias com instituições de

iniciativa  da  sociedade  civil  que  prestam  os  mesmos  serviços  das  unidades  de

acolhimento. A visita, portanto, foi profícua e abriu caminho para outros debates na

comissão.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015.

Antônio Jorge, presidente – Ione Pinheiro – Léo Portela.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

18/8/2015

Às 11h7min,  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

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 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.  Após discussão e votação nominal,  é  aprovado, em turno

único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 1.530/2015, que recebeu parecer pela sua

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

Requerimentos  nºs  1.690,  1.763  e  1.794/2015.  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  3.083/2015,  do

deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão

de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas para discutir a atuação

dos profissionais de arbitragem em campeonatos de futebol mineiro. É aprovado o
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relatório de visita da comissão ao Estádio Governador Magalhães Pinto, realizada em

13/8/2015,  o qual  segue publicado após as assinaturas. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015.

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

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local visitado: Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão

Apresentação

A requerimento  dos  deputados  Anselmo  José  Domingos,  Fábio  Avelar,  Geraldo

Pimenta e João Vítor Xavier, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude visitou, no

dia 13/8/2015,  o Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão –, com vistas  a

conhecer a infraestrutura oferecida pelo estádio e, com isso, avaliar a viabilidade de

realização de jogos preliminares aos jogos principais durante o Campeonato Mineiro

de Futebol.

Participaram da visita, além do presidente da comissão, deputado Anselmo José

Domingos, os deputados Fábio Avelar Oliveira e Geraldo Pimenta. Acompanharam a

visita os Srs. Patrick Neil Drumond Albuquerque, secretário Municipal de Esporte e

Lazer de Belo Horizonte; Juliano Lopes, vereador do Município de Belo Horizonte, e

José Severiano Braga da Silva, gerente de operações da Minas Arena – Gestão de

Instalações Esportivas S.A.

Relato

Os  deputados  da  comissão  foram  recebidos  pelo  Sr.  José  Severiano Braga da

Silva,  gerente  de  operações  da  Minas  Arena,  consórcio  responsável  pela

administração  do  Mineirão,  que  prestou  os  esclarecimentos  sobre  a  estrutura  do

estádio para o recebimento de jogos preliminares.

Segundo  ele,  o  estádio  conta  hoje  com  seis  vestiários:  quatro  para  acomodar

equipes de atletas e dois para acomodar equipes de arbitragem. Com essa estrutura,

o estádio estaria apto a receber partidas em sequência.
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Outro  ponto  avaliado  foi  a  conservação  das  condições  do  gramado  para  a

realização de duas partidas de futebol.  Segundo o representante da Minas Arena,

constatou-se  que  o  gramado  suportou  bem  o  desgaste  da  partida  preliminar

disputada no dia 12/7/2015 entre os times da categoria Sub 17 do Cruzeiro e do São

Paulo  pela  Taça  BH  e  que  não  houve  prejuízo  para  a  realização  da  partida

profissional entre Cruzeiro e Goiás pelo Campeonato Brasileiro logo depois. Contudo,

há  que  se  avaliar  a  frequência  de  realização  desses  jogos  para  sustentar  essa

condição,  pois,  de  acordo com  o  representante  da  Minas  Arena,  a  realização  de

muitos jogos em sequência pode ser prejudicial ao gramado.

Para  que  o  pleito  de  retorno  dos  jogos  preliminares  seja  bem-sucedido,  os

presentes  consideraram  necessário  haver  acordo  prévio  entre  a  Confederação

Brasileira de Futebol, a Federação Mineira de Futebol, os clubes e a Rede Globo de

Televisão,  que  detém  os  direitos  de  transmissão  dos  jogos,  quanto  ao  custo

operacional da abertura do estádio para a realização das partidas e também quanto

ao seu calendário.  Seria também necessário  maior  divulgação desses jogos,  com

vistas a atrair o público e justificar o esforço para sua realização.

Relatou-se aos deputados que no primeiro dia do retorno da venda de bebidas

alcoólicas houve incidentes causados por torcedores que não respeitaram a vedação

ao  consumo  de  bebidas  nas  arquibancadas  ou  que  não  concordaram  com  a

interrupção da venda de bebidas no intervalo da partida.

Segundo o gerente do Minas Arena, é difícil controlar e fiscalizar as restrições ao

consumo dessas bebidas impostas pela Lei nº 21.737, de 5/8/2015, com a equipe de

seguranças privados que trabalham nos jogos, mas ele acredita que em um futuro

próximo esses incidentes tendem a diminuir.

Os deputados também foram informados de que está em curso, na Prefeitura de

Belo  Horizonte,  processo  licitatório  para  a  instalação  de barracas  para  venda  de

alimentos e bebidas nas ruas do entorno do estádio.

Foi avaliada a possibilidade de se instalar essas barracas também na esplanada do

Mineirão,  mas o representante do consórcio alertou para os riscos de tal medida,

tendo  em  vista  que  a  área  é  reservada  para  refúgio  e  dispersão  de  multidões.

Ademais, esse espaço, que fica aberto ao público todos os dias das 7 às 19 horas,
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tem sido bastante utilizado pela população para a prática de atividades físicas e foi

considerado um dos melhores espaços para a prática de skate no Brasil.

Conclusão

Segundo o que foi apurado na visita, os deputados da comissão de Esporte, Lazer

e Juventude concluíram ser viável a realização das partidas preliminares e pretendem

defender essa medida, que, além de incentivar e valorizar a apresentação de equipes

das  categorias  de  base  e  de  futebol  amador,  garante  o  melhor  aproveitamento

daquele espaço, que recebeu grande investimento público.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2015.

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

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 19/8/2015

Às 10h2min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê e Tito Torres, membros da supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara

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

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

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

proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência

publicada  no  Diário  do  Legislativo, em  13/8/2015:  ofícios  das  Sras.  Ivanilde

Nascimento de Castro, coordenadora-geral de Execução Orçamentária e Financeira

da  Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do  Ministério  da

Cultura;  e  Joana Santos Pereira,  diretora  de Políticas  para  as  Mulheres Rurais  e

Quilombolas  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário.  O  presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 264/2015 (deputado

Arnaldo  Silva);  423/2015  (deputado  Tito  Torres);  1.006  e  1.609/2015  (deputado

Vanderlei Miranda), 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. Os Projetos de Lei nºs 919, 2.544, 2.252 e 2.353/2015 são
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retirados da pauta por determinação do presidente, por não cumprirem pressupostos

regimentais. Registra-se a presença do deputado Vanderlei Miranda. Após discussão

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

aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  423/2015 (relator:  deputado Tito

Torres);  1.006/2015  (relator:  deputado  Vanderlei  Miranda)  e  1.095/2015  (relator:

deputado Tiago Ulisses)  todos  na  forma dos  Substitutivos  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça; 264/2015 (relator: deputado Arnaldo Silva); 974/2015 com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 618/2015 (relator: deputado

Vanderlei  Miranda).  O Projeto de Lei nº  1.609/2015 é convertido em diligência ao

autor e à Secretaria de Estado de Casa Civil, atendendo-se a requerimento do relator,

deputado Vanderlei  Miranda,  aprovado pela  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª

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

comissão. São recebidos pela presidência,  para posterior  apreciação os seguintes

requerimentos:

nº 3.119/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Fazenda pedido de informações sobre o motivo pelo qual não

foram concluídas as obras contratadas pelo regime de Parceria Público-Privada, com

base na Lei nº 18.038, de 2009;

nº 3.120/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada

audiência pública conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária

e de Transporte, Comunicações e Obras Públicas para debater a isenção do Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e a redução do seguro Dpvat

dos ciclomotores.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê – Tito Torres – Vanderlei Miranda.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/8/2015

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,
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João  Alberto,  Bonifácio  Mourão,  Cristiano  Silveira,  Isauro  Calais,  Luiz  Humberto

Carneiro  e  Fred  Costa  (substituindo  o  deputado  Antônio  Jorge,  por  indicação  da

liderança do BCMG), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também,

os deputados Dilzon Melo e Tony Carlos. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa

o recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 2.270, 2.272, 2.279,

2.282, 2.288, 2.358, 2.391, 2.396, 2.460, 2.461, 2.506, 2.513, 2.519, 2.522, 2.524,

2.553, 2.556, 2.606, 2.647, 2.675, 2.407, 2.408, 2.496, 2.549, 2.550, 2.574, 2.580,

2.583, 2.590, 2.594, 2.619, 2.656 e 2.682/2015 (Antônio Jorge); 2.194, 2.253, 2.283,

2.382, 2.409, 2.507, 2.515, 2.546, 2.593, 2.637, 2.673, 2.411, 2.412, 2.458, 2.459,

2.497,  2.568,  2.573,  2.581,  2.584,  2.588,  2.596,  2.655  e  2.668/2015  (Bonifácio

Mourão); 2.275, 2.287, 2.521, 2.634, 2.470, 2.471, 2.492, 2.494, 2.540, 2.557, 2.571,

2.576  e  2.604/2015  (Cristiano  Silveira);  2.195,  2.274,  2.278,  2.284,  2.285,  2.385,

2.404, 2.475, 2.500, 2.502, 2.503, 2.511, 2.518, 2.523, 2.543, 2.548, 2.555, 2.605,

2.640, 2.646, 2.674, 2.676, 2.406, 2.468, 2.477, 2.495, 2.551, 2.569, 2.575, 2.585,

2.589, 2.621, 2.648, 2.652, 2.657, 2.670 e 2.677/2015 (Isauro Calais); 1.982, 2.254,

2.273, 2.277, 2.280, 2.473, 2.504, 2.509, 2.517, 2.542, 2.552, 2.601, 2.603, 2.618,

2.641, 2.643, 2.645, 2.653, 2.680, 2.289, 2.405, 2.472, 2.491, 2.493, 2.499, 2.559,

2.561, 2.570, 2.577, 2.587, 2.592, 2.638, 2.665, 2.671 e 2.678/2015 (João Alberto);

Projeto de Lei Complementar nº 38/2015 e Projetos de Lei nºs 1.740, 1.780, 1.985,

2.068, 2.169, 2.193, 2.252, 2.286, 2.353, 2.381, 2.384, 2.399, 2.410, 2.474, 2.476,

2.501, 2.505, 2.508, 2.510, 2.512, 2.516, 2.547, 2.560, 2.597, 2.598, 2.602, 2.617,

2.649, 2.664, 2.669, 2.558, 2.564, 2.572, 2.579, 2.586, 2.591, 2.616, 2.666, 2.667 e

2.672/2015 (Leonídio Bouças); 2.271, 2.281, 2.383, 2.520, 2.541, 2.595, 2.642, 2.659,

2.679, 2.455, 2.456, 2.457, 2.478, 2.490, 2.498, 2.554, 2.562, 2.578, 2.582, 2.639,

2.644  e  2.681/2015  (Luiz  Humberto  Carneiro).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte



1553
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  1.684  e

1.752/2015 são retirados da pauta por deliberação da comissão a requerimento do

deputado Leonídio Bouças. É aprovado requerimento do deputado Bonifácio Mourão

solicitando  que  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.425  e  2.189/2015  sejam  apreciados  em

primeiro lugar nesta fase. 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  1.425  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  e

2.189/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão). Registra-se a saída do deputado

Bonifácio Mourão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.039/2015  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças).  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único,  do Projeto de Lei  nº  2.215/2015 na forma do Substitutivo nº 1. 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 266/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças); 1.109, 1.196 e 1.210/2015,

todos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro). O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.129/2015, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de  solicitação de  prorrogação  de  prazo regimental  pelo  respectivo  relator,

deputado Leonídio Bouças. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade e

ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.295  (relator:  deputado  Isauro

Calais) e 1.315/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). Registram-se a saída do

deputado Cristiano Silveira e a entrada do deputado Antônio Jorge. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.372/2015 (relator: deputado Leonídio

Bouças).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  que concluem pela  juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  no  1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 1.584 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado

Leonídio Bouças) e 1.687/2015 na forma Substitutivo nº 1 (relator: deputado Isauro
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Calais).  São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Palma  o  Projeto  de  Lei  nº

1.832/2015;  à  Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de  Relações Institucionais  o

Projeto de Lei nº 1.853/2015 (relator: deputado Isauro Calais); ao autor, à Secretaria

de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de São

José do Goiabal o Projeto de Lei nº 1.833/2015 (relator: deputado João Alberto); ao

autor, à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e à Prefeitura

Municipal de Matias Barbosa o Projeto de Lei nº 1.835/2015 (relator: deputado Luiz

Humberto Carneiro); aos autores, à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o Projeto de Lei 2.191/2015

(relator:  deputado Leonídio  Bouças).  Na fase de discussão do parecer  do relator,

deputado  Leonídio  Bouças,  que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.252/2015, no 1º turno, o presidente defere o pedido

de vista do deputado Luiz Humberto Carneiro. Registra-se a presença do deputado

Sargento Rodrigues.  Na fase de discussão do parecer  do  relator,  deputado João

Alberto, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 2.353/2015, no 1º turno, o presidente defere o pedido de vista do deputado

Sargento  Rodrigues.  Registra-se  a  saída  do  deputado  Sargento  Rodrigues.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.676/2015 (relator:

deputado Isauro Calais). Registra-se a saída do deputado Fred Costa. 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 471/2015

(relator: deputado Isauro Calais); 740, 1.152, 1.776 e 1.810/2015 (relator: deputado

Antônio Jorge); 964, 1.079 e 1.279/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro, o

segundo em virtude de redistribuição); 1.773/2015 (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 em que se solicita, nos termos do art. 301, parágrafo
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único,  do Regimento Interno,  aos autores dos Projetos  de  Lei  nºs 1.804 a 1.807,

1.809, 1.811 a 1.818, 1.845, 1.852, 1.865 a 1.873, 1.887, 1.888, 1.891, 1.893, 1.907 a

1.909, 1.911, 1.914, 1.917 a 1.919/2015 e à Secretaria de Casa Civil, relativamente

ao Projeto de Lei nº 1.897/2015, para que instruam as referidas proposições com a

documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Submetido  à  votação  é  recebido  o

Requerimento  nº  3.125/2015,  do  deputado  Isauro  Calais,  em  que  solicita  seja

realizada  audiência  pública  da  comissão  para  debater  a  legalidade,  a

constitucionalidade e  o mérito  da  Proposta de  Emenda à Constituição Federal  nº

457/2005, que altera o art. 40 da Constituição Federal, e que sejam convidados, para

a reunião, todos os membros de todas as Comissões de Constituição e Justiça das

casas legislativas de todos os estados da Federação,  bem como os membros da

Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

João Alberto, presidente – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais – Cabo Júlio.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/8/2015

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione Pinheiro  e  os  deputados  Bosco e  Wander  Borges,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Wander Borges,

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

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  a matéria constante na pauta e 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

1.704, 1.777 e 1.798/2015.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Submetido  a
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votação, é aprovado o Requerimento nº 3.134/2015, dos deputados Bosco e Wander

Borges  e  das  deputadas  Cristina  Corrêa  e  Ione  Pinheiro,  em  que  solicitam  seja

realizada reunião da Comissão de Cultura com a finalidade de receber o projeto de lei

do Poder Executivo que contém o Plano Estadual de Cultura. São recebidos pela

presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  3.132/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Cultura para debater a 8ª edição do Festival de

Arte Negra, considerado o maior festival latino-americano dedicado à cultura e à arte

negra;

nº  3.133/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Cultura para debater a luta de resistência cultural

dos negros através dos chamados clubes de  negros existentes  em Minas Gerais

como parte da história, memória e do patrimônio imaterial do Estado.

A  presidência  informa  que  foi  alterado  o  horário  das  reuniões  ordinárias  da

comissão  para  as  16  horas,  a  partir  do  dia  2/9/2015.  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, 25 de agosto de 2015.

Bosco, presidente – Ione Pinheiro – Cristina Corrêa – Wander Borges.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/8/2015

Às 15h4min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Anselmo José

Domingos,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Valadares,  por

indicação da liderança do BVC) e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Neilando

Pimenta,  por  indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão.

Havendo  número  regimental,  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
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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 2.676/2015 (relator: deputado Anselmo José Domingos).

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 3.159/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado ao

Departamento de Estradas de Rodagem – DER – MG – pedido de providências para

que  sejam  iniciadas  as  obras  da  MG-060,  no  trecho  que  liga  o  Município  de

Esmeraldas a São José da Varginha,  correspondente a 31,8 km, abrangidos pelo

Programa Caminhos de Minas.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:

nº 3.160/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER-MG – pedido de providências para

reativação da balança para a fiscalização do transporte de cargas na Rodovia MG-

290, no trecho entre os Municípios de Borda da Mata e Ouro Fino.

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 agosto de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/8/2015

Às 15h15min, comparecem no auditório da Associação Comercial e Industrial  de

Uberlândia  os  deputados  Arlen  Santiago  e  Doutor  Jean  Freire,  membros  da

supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Luiz  Humberto

Carneiro,  Felipe  Attiê,  Antônio  Jorge  e  Professor  Neivaldo.  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
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Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater as demandas e

dificuldades dos pequenos hospitais do interior do Estado, localizados no Triângulo

Mineiro. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os

Srs.  Almir  Fernando  Loureiro  Fontes,  superintendente  Regional  de  Saúde  de

Uberlândia, Ricardo Maurício de Oliveira Novaes, diretor-geral do Instituto São Lucas,

Miguel Tanus Jorge, diretor-geral do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de

Uberlândia,  José Carlos  da Silva,  coordenador  do Centro Regional  do Ipsemg de

Uberlândia, Lúcio Flávio de Faria e Silva, promotor de Justiça da 19ª Promotoria de

Justiça de Defesa da Saúde, João Paulo Guerra Braga, diretor técnico do Hospital

Municipal de Uberlândia, Paulo Monteiro, superintendente do Hospital Santa Clara de

Uberlândia, Pascoal Luiz Lorecchio, presidente da Sociedade Médica de Uberlândia,

Silésio Miranda Barbosa,  vereador  da Câmara Municipal  de Uberlândia,  e Wesley

Faber  Romão Siqueira,  secretário  municipal  de Saúde de Patrocínio e  presidente

regional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – Cosems – Uberlândia,

que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, coautor do requerimento

que  deu origem  ao  debate,  passa a  tecer  suas  considerações iniciais  e  passa a

palavra  aos  demais  coautores  do  requerimento.  Logo  após,  passa a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

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

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Glaycon Franco – Dilzon Melo.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/8/2015

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione Pinheiro  e  os  deputados  Bosco e  Wander  Borges,  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rogério

Correia, Iran Barbosa, Agostinho Patrus Filho,  João Alberto, Celinho do Sinttrocel,

Elismar  Prado,  Doutor  Jean  Freire,  Felipe  Attiê  e  Professor  Neivaldo.  Havendo
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número regimental, o presidente da Assembleia deputado Adalclever Lopes, declara

aberta a reunião, tece suas considerações iniciais e passa a direção dos trabalhos ao

deputado  Bosco.  Registra-se  a  retirada  do  presidente  da  Assembleia,  deputado

Adalclever  Lopes.  A presidência,  nos  termos  do  art.  120,  inciso  III  do  regimento

interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

às senhoras deputadas e aos senhores deputados que a subscrevam. A presidência

informa que a  reunião  se  destina  a  receber  o  projeto  de  lei  do  Poder  Executivo

contendo o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  as  Sras.  e os Srs. Ângelo Oswaldo de

Araújo Santos, secretário de Estado de Cultura, Mariah Brochado Ferreira, secretária

de Estado Adjunta de Casa Civil e de Relações Institucionais, e Caio Barros Cordeiro,

subsecretário  da Assessoria Técnico Legislativa da Secretaria  de Estado de Casa

Civil  e de Relações Institucionais,  representando o Sr.  Marco Antônio de Rezende

Teixeira,  secretário,  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado,  secretário-adjunto  de

Cultura,  Claudia  Houara  de  Castro,  assessora  de  programas  e  projetos,

representando  o  Sr.  Guilardo  Veloso  de  Andrade  Filho,  chefe  da  representação

Regional  do  Ministério  da  Cultura  em  Minas  Gerais,  Tancredo  Antônio  Naves,

presidente  da  Rádio  Inconfidência,  Gilvan  Rodrigues,  chefe  de  Gabinete,

representando o Sr. Augusto Nunes Filho, presidente da Fundação Clóvis Salgado,

Júlia Amélia Mitraud Vieira, presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, e Rubem

Silveira dos Reis, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  na  qualidade  de  autor  do

requerimento  que  deu  origem  à  reunião,  tece  suas  considerações  iniciais  e,  em

seguida, passa a palavra às deputadas Cristina Corrêa e Ione Pinheiro e ao deputado

Wander Borges, para suas considerações iniciais. Logo após, o presidente recebe o

projeto de lei do Poder Executivo que contém o Plano Estadual de Cultura.

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2015.

Bosco, presidente – Ione Pinheiro – Wander Borges – Thiago Cota.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.741/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica União e Justiça, com sede no Município

de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.741/2015  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Loja

Maçônica União e Justiça, com sede no Município de Coronel  Fabriciano,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo a assistência social  aos menos  favorecidos e o incentivo  à instrução e à

cultura em todos os seus níveis.

Com esse propósito, a instituição busca promover a ética, a paz, a cidadania, os

direitos humanos, a democracia e outros valores, além de proclamar os princípios

gerais da Maçonaria.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Loja  Maçônica  União  e

Justiça no Município de Coronel Fabriciano, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.741/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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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

(Requerimento nº 1.521/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.526/2015, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  1.527/2015,  do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/6/2015, em Juiz de Fora, que

resultou na apreensão de drogas,  balanças,  arma branca e  na  detenção de uma

pessoa (Requerimento nº 1.537/2015, do deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 1.539/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 1.541/2015, 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  29/6/2015,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na

apreensão de drogas, touca ninja, balança, celular  e na detenção de uma pessoa

(Requerimento nº 1.542/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
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cocaína e na prisão de um homem (Requerimento nº 1.544/2015, do deputado Cabo

Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª

Companhia Independente de Polícia Militar e na 7ª Companhia de Missões Especiais

da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  2/7/2015,  em  Divinópolis,  que

resultou na apreensão de 21kg de pasta base de cocaína e na detenção de duas

pessoas (Requerimento nº 1.568/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23ª Batalhão

de Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 1º/7/2015,  em Divinópolis,  que

resultou na apreensão de drogas, balanças, celular e na detenção de uma pessoa

(Requerimento nº 1.569/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª

Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar  e  no  17º  Batalhão de Polícia

Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 3/7/2015,  em Uberlândia,  que resultou  na

apreensão de três menores, drogas, balanças, quantia em dinheiro e na prisão de

três pessoas (Requerimento nº 1.576/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/7/2015, em Araxá, que resultou na

apreensão de armas de fogo, munição e na detenção de uma pessoa (Requerimento

nº 1.577/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão

de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 3/7/2015, em Juiz de Fora, que

resultou  na  apreensão  de  armas,  rádio  comunicador,  toucas  ninja  e  quantia  em

dinheiro e na detenção de três pessoas (Requerimento nº 1.586/2015, do deputado

Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/7/2015, em Montes Claros, que

resultou na apreensão de arma de fogo, munição e drogas e na prisão de um homem

(Requerimento nº 1.587/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão

Rotam da Polícia Militar e na Companhia Independente de Policiamento com Cães da

Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 4/7/2015,  em Belo  Horizonte,  que
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resultou na apreensão de drogas,  balanças de precisão e prensa hidráulica  e na

detenção de uma pessoa (Requerimento nº 1.588/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  21ª

Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/7/2015,

em Guaraciaba, que resultou na apreensão de armas de fogo e munição e na prisão

de um homem (Requerimento nº 1.589/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a Escola Estadual Professora Delorme de Avellar Muniz, em

Ouro  Fino,  pelos  25  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº  1.591/2015,  do

deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  ao  Sr.  Simoni  Hélio  de  Moraes  pela  posse  como  presidente  da

Assembleia de Deus – Ministério Belo Horizonte (Requerimento nº 1.596/2015, do

deputado Léo Portela);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em

7/7/2015, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de drogas, três balanças de

precisão e armas brancas (Requerimento nº 1.652/2015, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos jornalistas que menciona pelo brilhante trabalho em relação ao tema

da  defesa  do  consumidor  (Requerimento  nº  1.678/2015,  do  deputado  Sargento

Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  3º  PEL RV,  pelo

brilhante trabalho realizado, entre abril e novembro de 2014 e entre maio e junho de

2015, em Frutal, que resultou na apreensão de drogas (Requerimento nº 1.689/2015,

do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares lotados no Centro Integrado de Comunicações

Operacionais da Polícia Militar pelo brilhante trabalho realizado pela instituição, que

completa  em  agosto  60  anos  de  relevantes  serviços  prestados  à  sociedade

(Requerimento nº 1.750/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  a  Sra.  Sandra  Tibo,  diretora-geral  da  Associação  de

Proteção e Assistência ao Condenado de Nova Lima, pela construção do prédio da

Universidade Aberta Integrada, a primeira dentro de uma unidade prisional de Minas

Gerais (Requerimento nº 1.853/2015, da Comissão de Segurança Pública).
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